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 تعالی باسمه

 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

 .شود نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می ٧۴احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

 

 ):توجیهیدالیل (مقدمه 

ها و بنگاههاي اقتصادي در انتظار تحول در قوانین و  سالیان متمادي است که افکار عمومی و به ویژه بخش

هاي سنواتی سالهاي اخیر، احکام  چندین اصالح در بودجه. باشند هاي مرتبط با انها می ضوابط بانککها و مجموعه

برنامه ششم تصویب گردید و حتی آنچه در ضمن احکام قوانین با ارزشی که در قوانین برنامه و به ویژه در قوانین 

 .دائمی در این راستا شاهد بودیم، دال بر این مهم است

بنابراین و با توجه به ضرورت بازنگري در نظام بانکی کشور، شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي جمهوري 

که در دوه دوره گذشته مجلس، در کمیسیون اسالمی، بانکداري اسالمی بون ربا و نظر ب کارهاي با ارزشی 

هاي مجلس شوراي اسالمی و با استفاده گسترده از نظرات کارشناسان صاحب نظران فراهم  اقتصادي، مرکز پژوهش

 :شود فوریت به مجلس شوراي اسالمی تقدیم می آمده است بدینوسیله طرح ذیل با قید یک

 -خواه آزادي -عباس گودرزي -جوکار -طاهري -قادري -امینی -راستی -شهریاري -فرهنگی -بحرینی زاده حسین

 -زاده محـرم  -زارع -عنابسـتانی  -الـدین حسـینی   سیدشـمس  -زاده عیسـی  -سـیدالبرز حسـینی   -مسلم صـالحی 

 -علیـزاده   علـی  -میرسـلیم  -اکبري -رضازاده -زاد نیک -پور محمد علی -پورابراهیمی -لهوثی تن زره -خدابخشی

 -زاده جـالل  -عمـوئی  -انـدارتی  شـریعتی  -خانقـاه   نظـري  -فرشـادان  -مالـک شـریعتی   -کیـا  حسینی -زنجانی

  -ذاکــري -حســن نــوروزي -زاده نجــف -ذوالنــوري -عیســی جعفــري -زنگنــه -خانــدوزي -بــیغش احمــدي

 -زاده عباس -ابوترابی -نظریان -پیرهادي -شریفیان -کاظمی -پور عباس -وردي حق -آقازاده -سیدمرتضی خاتمی

 -پـور  حسین کمال -محمودزاده -کوچی رضایی -مفتح -نژاد طباطبائی -الرگانی موسوي -اسماعیلی  مهدي -پور تقی

 -داودي -دهسـتانی  -علیرضا نظـري  -سیدکاظم موسوي -آقاجري -اله نوروزي رحمت -مصري -اعظمی -باقري

 بدري -آصفري -فروردین -پژمانفر

 :عنوان طرح

 بانکداري جمهوري اسالمی ایران 

 

 کلیات: ت اولقسم

 تعاریف: فصل اول

  :شود می فیتعر ریقانون به کار برده شده است، به شرح ز نیکه در ا یاصطالحات -1ماده

 .رانیا یاسالم يجمهور يبانک مرکز: يمرکز بانک -الف

 .يهیأت عالی بانک مرکز: هیأت عالی -ب

 .يکل بانک مرکز سیرئ: کل سیرئ -پ
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 .اعتبار ایجاد یا یالتتسه يو اعطا اشخاص حقیقی و حقوقیسپرده از  یافتدر :عملیات بانکی -ت

مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبـار اسـنادي کـه    : خدمات بانکی -ث

دریافت تواند در چهارچوب ضوابط اعالمی بانک مرکزي به مشتریان ارائه و در قبال آن کارمزد مؤسسه اعتباري می

 .کند

موجب قانون تأسـیس شـده و بـه انجـام     شخص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزي یا به :مؤسسه اعتباري -ج

مؤسسـه  «و » بانک«نماید و در این قانون، شامل  میعملیات بانکی و ارائه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت 

بانک و مؤسسه اعتباري غیربانکی حسب دستورالعملی اسـت  تفکیک کارکرد و اختیارات . است» اعتباري غیربانکی

 .عالی خواهد رسیدتصویب هیأتکه به

مؤسسه اعتباري است که با مجوز بانک مرکزي یا به موجب قانون از عنوان بانک استفاده نوع خاصی از  :بانک -چ

 الحسنه قرض مشارکتی، جامع و یا اي، تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاري، تخصصی، توسعه کند و می می

  .اي فعالیت کنند المللی، ملی یا منطقه توانند به صورت حقیقی یا مجازي و در  سطوح بین بانکهاي مذکور می .باشد

در ایـن قـانون، کلیـه مؤسسـات اعتبـاري،      » اشخاص تحت نظـارت «منظور از عبارت  :تحت نظارتاشخاص  -ح

هاي ها، شرکتهاي مدیریت دارایی ، صرافی)لیزینگ(ي اعتبار، شرکتهاي واسپاريهاالحسنه، تعاونیهاي قرضصندوق

دهنده خدمات به مؤسسات اعتباري ، مؤسسات تضـمین تعهـدات و   مؤسسات اعتباري، شرکتهاي اعتبارسنجی ارائه

هـاي  سایر اشخاصی است که حسب تشخیص بانک مرکزي، به انجام عملیات یا ارائه خـدمات بـانکی، ارائـه ابزار   

 .هاي مرتبط اشتغال دارندپرداخت و سایر فعالیت

، بانـک مرکـزي در   »ابزارهـاي پرداخـت  «و» خـدمات بـانکی  «، »عملیات بـانکی «مرجع تشخیص مصادیق  -تبصره

 . چارچوب دستورالعمل مصوب هیأت عالی است

وندي، مـالکیتی یـا   نحوي از انحاء نظیر داشتن رابطه خویشـا اشخاص حقیقی یا حقوقی که به: اشخاص مرتبط -خ

. اعمـال نفـوذ نماینـد   » اشـخاص تحـت نظـارت   «هاي گیريطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیممدیریتی بتوانند به

 .با بانک مرکزي در چارچوب دستورالعمل مصوب هیأت عالی است» اشخاص مرتبط«تشخیص مصادیق 

منافع عموم و حفظ ثبات مـالی در خصـوص   که بانک مرکزي با هدف صیانت از  است مجموعه اقداماتی :گزیر -د

 ءبه مورد اجرااند، که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته» اشخاص تحت نظارت«

 .گذارد می

 اهداف قانون: فصل دوم

 :اهداف این قانون عبارت است از -2ماده

اصـل  » 5«ویژه بند ی جمهوري اسالمی ایران بهکمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادي مندرج در قانون اساس -1

 ؛)منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامالت باطل و حرام(چهل و سوم 

 مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور؛ -2

 ارتقاي استقالل، کارآمدي و پاسخگویی بانک مرکزي؛ -3

 قاي سالمت، کارآمدي و پاسخگویی شبکه بانکی؛ارت -4

هدایت تسهیالت و اعتبارات در جهت تأمین مالی  زیرساختها و صنایع اساسی کشور، واحدهاي اقتصادي مؤثر  -5

 .در رشد و توسعه اقتصادي، افزایش اشتغال و بهره وري عوامل تولید

 بانک مرکزي: قسمت دوم

 بانک مرکزي اراتیو اخت فیاهداف، وظاها،  مسؤولیت :فصل سوم
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 -3ماده

بخش پولی و بانکی مناسبات عادالنه در  ياسالم و برقرار مقدس سازگار با شرع يمسؤولیت استقرار بانکدار -فال

 .است يبرعهده بانک مرکز ،ارچوب قانونهدر چ اقتصاد کشور

 :کند يریگیرا پ ریاهداف ز دیبا يبانک مرکز -ب

  ؛کنترل تورمو  هامتیقسطح عمومی  ثبات -1

 ی؛بانک شبکهثبات و سالمت  نیتأم -2

 .و توسعه اقتصادي از رشد تیحما -3

 -4ماده

 :اقدام کند ریز فینسبت به انجام وظا در چهارچوب قانون، موظف است يبانک مرکز -الف

 ي؛ارز ی وپول يها استیس يو اجراتعیین  -1

 ؛»اشخاص تحت نظارت«نظارت بر  -2

 ؛ی کشورالملل نیب ریذخا تیریو مد ينگهدار -3

 کشور؛ هاي رایج ات و انتشار اسکناسمسکوکضرب  -4

 ؛یجواهرات مل ينگهدار -5

 گري نظام پرداخت کشور؛ تنظیمسیاستگذاري و ایجاد و توسعه زیرساختها،  -6

 و مشاور دولت؛ کارگزارعنوان بانکدار،   نقش به يفایا -7

 ؛ اعتباريمؤسسات عنوان بانکدار   نقش به يفایا -8

اشـخاص  «هاي عملیات بانکی، خدمات و تراکنش متمرکزِو جامع پایگاه داده تشکیل ایجاد بسترهاي الزم براي  -9

 ؛»تحت نظارت

ایجاد بسترهاي الزم حقوقی و اطالعاتی براي فعالیت شرکتهاي اعتبارسـنجی، مؤسسـات تضـمین تعهـدات و      -10

 سایر نهادهاي مکمل صنعت بانکداري؛

 هاي پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛اد زیرساختهاي حقوقی و فنی الزم براي انعقاد پیمانایج -11

 نظارت بر صادرات و واردات فلزات گرانبها و معامالت شمش و مسکوك فلزات گرانبها ؛ -12

 .نظارت بر خرید و فروش انواع رمزارز -13

 :را انجام دهد ری، اقدامات زتبا رعایت قوانین و مقررا تواند یم  يبانک مرکز -ب

 ؛ی و ارزيپول ياستگذاریس ياستفاده از ابزارها -1

  ؛ی کشورالملل نیر بیذخا تیریبه منظور مد يانجام معامالت ارز -2

 ؛ی پس از اخذ مجوز از مجلس شوراي اسالمیالملل نیب يدر نهادها تیمشارکت و عضو -3

 ؛یالملل نیب يها و سازمان یپول ينهادها ایو  یخارج يمرکز يبه بانکها یارائه خدمات بانک -4

 ؛یو خارج یداخل مؤسسات اعتباريبا  یبانک اتیانجام عمل -5

 مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛ بانکهاي مرکزي و همکاري با  -6

 ه خدمت به متقاضیان؛ئدریافت کارمزد در برابر ارا  -7

 ز ملی؛انتشار انواع پول الکترونیکی و رمزار -8

ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزي و نظام بانکی در چهارچوب قـوانین   -9

 و مقررات مربوط؛
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 .به تشخیص هیأت عالی براي تحقق اهداف بانک مرکزي مورد نیاز استکه  اموري ریسا -10

و اشخاص مرتبط با آنها » اشخاص تحت نظارت«با  و اشخاص مرتبط آن مرکزيمشارکت حقوقی بانک   -1تبصره

 . بانک مرکزي و اشخاص مرتبط آن مشمول قانون برگزاري مناقصات هستند. ممنوع است 

مرجـع  . عملیات بانک مرکزي و تعامالت آن با اشخاص داخلی و خارجی نباید مغایر با احکام شرع باشد -2تبصره

 .تشخیص مغایرت، شوراي فقهی است

 ساختار بانک مرکزي: مفصل چهار

 :عبارت است از يبانک مرکزارکان  -5هماد

 ؛هیأت عالی

 رئیس کل؛ -2

 هیأت عامل؛ -3

 .هیأت نظارت و حسابرسی -4

 مقررات مربوط به هیأت عالی

و  نیقـوان  يحسن اجراعملکرد و و نظارت بر  تصویب مقررات ،يگذاراستیمرجع س نیباالتر ،هیأت عالی -6ماده

 :است ریبه شرح ز مرکب از شش عضو غیراجرائی و سه عضو اجرائی، هیأت عالی. است يمقررات در بانک مرکز

 :ئیراجرایغ ياعضا -الف

 :شوندترتیب زیر انتخاب میعالی بهاعضاي غیراجرائی هیأت

 جمهورسه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول و اقتصاد کالن، با انتخاب و حکم رئیس  -1-الف

 .سه نفر متخصص در حوزه بانکداري و حقوق بانکی، با انتخاب و حکم رئیس جمهور -2-الف

 :یئاجرا ياعضا -ب

ـ عنـوان نا قائم مقام رئیس کـل بـه   ؛یعال أتیه سیعنوان رئکل به سیرئ: عبارتند از یعال أتیه یاجرائ ياعضا بی

 .، و معاون نظارتی  بانک مرکزيهیأت عالی ریدب و سیرئ

ـ یغ ياعضا با مشورت از پس و جمهور سیتوسط رئ کل  سیرئ . شـود یمـ  منصـوب  و نیـی تع یعـال  أتیـ ه یراجرائ

معاون نظارتی بانـک مرکـزي   . شود یمنصوب م جمهور  سیو حکم رئ دییتأ با کل  سیرئ شنهادیپ  به کلسیمقام رئ  قائم

 .شودیمنصوب م يکل انتخاب و با حکم و سیتوسط رئ

  یعال أتیه يمقررات مربوط به اعضا رینحوه عزل و سا ،یو اختصاص یعموم طیشرا

 :است ریبه شرح ز یعال أتیمقررات مربوط به ه رینحوه عزل و سا ،یو اختصاص یعموم طیشرا -7ماده

 یعال أتیه ياعضا یم عمو طیشرا -الف

 اساسی؛ قانون و اسالمی جمهوري نظام فقیه، والیت به عملی التزام و اعتقاد -1

و نداشتن تابعیت مضاعف براي خود، همسر و فرزنـدان وي، و عـدم سـکونت     رانیا یاسالم يجمهور تیتابع -2

 ؛دائمی آنان در خارج از کشور

 ؛هاي قطعی مالیي و محکومیتفریک نهیشیسوءپ نداشتن -3

 يبـه تخلفـات ادار   یدگیقـانون رسـ  ) 9(موضـوع مـاده    بعـد بـه  » د«از بنـد    یمـ  انتظـا  یقطعـ  تیمحکوم عدم -4

 )7/9/1372مصوب(

  یعال أتیه ياعضا یاختصاص طیشرا -ب
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ـ با یعال أتیه یراجرائیغ يو اعضا یاجرائ ياعضا و داراي  مـرتبط برخـوردار   یدانشـگاه  یعـال  التیاز تحصـ  دی

اسالمی داشته و آشنایی کافی با بانکداري  ي بودهبانکدار ای یمال ،ياقتصاد يهاحوزه درحداقل ده سال تجربه مفید 

ـ نبااعضاي هیأت عـالی   .باشدو سوابق برجسته در حوزه اقتصاد کالن  يدکتر مدرك يدارا دیباکل رئیس. باشند  دی

 ايي مـدیریتی یـا مشـاوره   همکار »نظارت تحت اشخاص« با ،يدر بانک مرکز تیبه آغاز مسئول یسال منته دو در

  .باشندیا سهامدار آنها  داشته

 یعال أتیه يضااع خدمت دوره -پ

 کی يبرا صرفاًاب مجدد آنها انتخ و شوند یساله منصوب م ششدوره  کی يبرا یعال أتیه یراجرائیغ ياعضا -1

 .بالمانع است گریدوره د

و ) 1-الـف (یک نفر از اعضاي موضـوع بنـد    ،دوم و چهارم يسالها انیدر پا ،یعال  أتیه لیدوره تشک نیدر اول -2

مجـدد   انتخـاب . شـوند  یمـ  خـارج  یعـال  أتیـ ه از قرعـه  دیقبه )6(ماده ) 2-الف(بند یک نفر از اعضاي موضوع 

 . بالمانع است شوند، یم خارج یعال أتیه از قرعه دیق به که یاشخاص

 .بالمانع است گر،یدوره د کی يبرا صرفاًانتخاب آنها . پنج سال است یاجرائ ياعضا يدوره تصد -3

 چگونگی عزل اعضاي هیأت عالی -ت

 :است ریپذامکان ریز طرق از کلسیرئ عزل -1

 دیکل با سیعزل رئ. کل را عزل کند سیرئ ،یعال أتیه یراجرائیغ يپس از مشورت با اعضا تواندیم جمهور سیرئ

 أتیه یراجرائیغ ياعضا. باشد یعال أتیه مصوبات ياجرا ای انجام وظائفکل در  سیرئ ریتقص ایمستند به قصور 

ـ      ادلـه  همـراه بـه  را خـود  یمشورت نظر موظفند یعال  .نماینـد  میتقـد  جمهـور  سیو مسـتندات مربـوط، کتبـاً بـه رئ

و نظـرات مشـورتی اعضـاي     خود مستندات و دالیل عزل، حکم صدور از قبل هفته کی حداقل دیبا جمهور سیرئ

 . کند منتشر عموم اطالع يبرا راغیراجرائی هیأت عالی 

ـ  يبرکنـار خواستار  یعال  أتیه یراجرائیغ ياعضا دوسوم از شیبکه  یدر صورت -1-2 ـ باشـند، دال  کـل سیرئ ل و ی

. شـود یمـ  عـزل  کلسیرئ جمهور، سیرئ موافقت صورت در. کنندیم میتقد جمهور سیرئ به کتباً را خودمستندات 

. باشد یعال أتیمصوبات ه يعدم اجرا  ای فهیدر انجام وظ یا تقصیر مستند به قصور دیبا کلسیرئ يبرکنار يتقاضا

ـ  مـدت  ظـرف  را خود مخالفت دالیل دیبا کند، مخالفت کلسیرئ عزل شنهادیپ با جمهور سیرئ که یصورت در  کی

ـ  در خصوص، نیا در جمهور سیرئ نامه. کند اعالم یاسالم يشورا مجلس سیرئ به کتباً هفته  یعلنـ  جلسـه  نیاول

 .شودیم منتشر عموم، اطالع يبرا و قرائت یاسالم يشورا مجلس

ـ  کـل،  سیرئ خدمت دوره از که یصورت در ،يجمهور استیر دوره يابتدا در جمهور سیرئ -تبصره  ایـ  سـال کی

  .کند عزل را يو تواندینم باشد، مانده یباق کمتر

 .شود جمهور عزل می کل و تأیید رئیسکل با پیشنهاد رئیسقائم مقام رئیس -2

 . شودیکل و با حکم وي عزل ممعاون نظارتی توسط رئیس -3

در صورتی که هر یک از اعضاي اجرائی یا غیراجرائی هیأت عالی به موجب حکم قطعـی دادگـاه، محکـوم بـه      -4

ده از  شیبعلت بیماري یا کهولت سن قادر به انجام وظایف خود نباشد، یا ی شود، یا بهاز حقوق اجتماع تیمحروم

باشد، از عضویت در هیـأت  غیبت غیرموجه داشته  سال کیر طول روز کاري متوالی یا سی روز کاري غیرمتوالی د

 . تشخیص ناتوانی و غیرموجه بودن غیبت، با هیأت نظارت و حسابرسی است. گرددعالی منعزل می

این ماده جرم تلقی شده و موجب عـزل از  ) ج(بند ) 10(و ) 9(، )6(تا ) 2(عدم رعایت احکام مندرج در اجزاء  -5

 .شودعضویت هیات عالی می
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 استعفاي اعضاي هیأت عالی -ث

پـذیرش   .جمهـور اسـت   منوط بـه موافقـت رئـیس    اعضاي هیأت عالی، غیر از معاون نظارتی، ياستعفا رشیپذ -1

 .استعفاي معاون نظارتی با رئیس کل است

 . شود دو هفته انتخاب ظرف مدت  دیبا ،هیأت عالی ی، منعزل یا معزولمتوف ،یعضو مستعف نیگزیجا -2

را بـه اتمـام    یدوره عضـو قبلـ   ،شود معزول میمتوفی، منعزل یا  ،یعضو مستعف نیگزییأت عالی که جاه عضو -3

 .بالمانع استبراي یک دوره دیگر  مجدد ويانتخاب  و اگر اولین دوره حضور او در هیأت عالی باشد، رساند یم

 سایر مقررات مربوط به هیأت عالی -ج

مـتن سـوگندنامه   . کننـد  ادیـ سـوگند   اولین جلسه هیأت عـالی قبل از شروع به کار در  دیهیأت عالی با ياعضا -1

 :است ریشرح ز  به یعال  هیأت ياعضا

که ضمن  کنم  یم ادیبه خداوند بزرگ سوگند  رانیا یاسالم يجمهور يبه عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکز من«

 يهـا  يریـ گ میاظهارنظرها و تصـم  هیشته شده است، در کلکه برعهده من گذا يا  فهیوظ بودن ریتوجه مستمر به خط

و  یاسالم هیاسالم در عرصه پول، بانک و مال یاحکام نوران جیاقتصاد کشور، ترو شرفتی، پرانیا ملتخود، مصالح 

ارچوب قانون اساسی مدنظر قرار خواهم داد و به هجامعه را در چ يدر تعامالت اقتصاد تیگسترش اخالق و معنو

کـه شـرعاً و    یفیقانون، مرا از انجام وظـا  ارچوبهخارج از چ يو فشارها گرانید ایخود  یمنافع شخص وجه چیه

  ».قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت

اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا  رموظفیغ ایموظف   ، شغل یا سمتهمزمان وانندت اعضاي هیأت عالی نمی -2

داشـته  نهـاد  ی، تعاونی و همچنین در مؤسسات غیرانتفاعی یا مـردم خصوص ، یم عمو ،ینهاد دولت چیدر ه ايمشاوره

، »اشخاص تحت نظارت«این ممنوعیت شامل فعالیت آموزشی در دانشگاهها یا مراکز آموزشی غیروابسته به  .باشند

 .شوددر صورتی که خللی به انجام وظایف در هیأت عالی وارد نسازد، نمی

تحـت   اشـخاص «هیأت عامـل  یا مدیره  هیأتسهامدار، عضو  نباید و همسر و فرزندان آنها اعضاي هیأت عالی -3

 .باشند »نظارت

عضو هیأت عـالی، سـهامدار مـؤثر،     خواهر یا والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسر فرزند، برادردر صورتی که  -4

ر موظـف اسـت ضـمن اعـالم     باشد، عضو مزبـو » اشخاص تحت نظارت«مدیره یا هیأت عامل یکی از  عضو هیأت

. مـرتبط بـا آنهـا، خـودداري کنـد     » اشخاص تحت نظـارت «کل، از شرکت در جلسات مربوط به موضوع به رئیس

  .کل استتشخیص سهامدار مؤثر با رئیس

بـه   را تکمیـل و » فرم تعـارض منـافع  «در ابتدا و انتهاي دوره عضویت در هیأت عالی،  اعضاي هیأت عالی باید -5

اعضاي هیـأت عـالی را   » فرم تعارض منافع«دبیرخانه هیأت عالی موظف است . هیأت عالی تحویل نماینددبیرخانه 

 .رسانی بانک مرکزي منتشر نمایدبراي رؤساي سه قوه ارسال نموده و در پایگاه اطالع

کلیـه  ي و نیـز  و فرزنـدان  و همسـر  وهـاي فـرد مـوردنظر     مشتمل بر فهرست دارایی» فرم تعارض منافع« -تبصره

 سال منتهی به تصـدي مسـؤولیت   ها طی پنجوقت آن وقت یا پاره هاي اقتصادي، مالی، تجاري و مشاغل تمامفعالیت

 .در بانک مرکزي است

هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی  ياعضا -6

ـ یغ یعمـوم  ،یاز بخش دولت توانند یالوه بر آن نمهستند وع 22/10/1337مصوب و کشوري  ی و خصوصـ  ی،ردولت

در صـورت   .داشته باشـند ی افتیدرهیچ گونه )) 2(غیر از موارد استثناءشده در جزء (ي خارج از بانک مرکز تعاونی

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


8 

از یک توانند مأمور شدن اعضاي هیأت عالی، در طول دوره مأموریت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفاً می

 .محل حقوق دریافت کنند

والن و کارگزاران جمهـوري  ؤقانون رسیدگی به دارایی مقامات، مس )3(اعضاي هیأت عالی مشمول احکام ماده  -7

 .باشند می 9/8/1394مصوب  اسالمی ایران

مـدیریت  قانون  )71(ماده  »ج«مقامات موضوع بند  يایهیأت عالی مطابق حقوق و مزا ياعضا يایحقوق و مزا -8

  .گردد یم نییتع 8/7/1386 ي مصوبخدمات کشور

 يبه آنها، توسط اعضا يا ارائه هرگونه خدمات مشاوره ای »تحت نظارتاشخاص « براي موقت ایکار دائم    نجاما -9

که عضو هیأت عالی که دوره  در صورتی .ممنوع استسال  سهآنها، به مدت  تیدوره عضو انیهیأت عالی پس از پا

سـال ممنوعیـت    و به پایان رسیده است از محل دیگري حقوق دریافت ننماید، حقـوق وي در مـدت سـه   خدمت ا

 .مذکور کماکان توسط بانک مرکزي پرداخت خواهد شد

  .عضو احزاب سیاسی باشند دیاعضاي هیأت عالی نبا -10

 وظایف و اختیارات هیأت عالی

 :برعهده دارد قانونارچوب هرا در چ ریف زیوظا ياجرا يولیت انحصارؤهیأت عالی مس -8ماده

 ازیـ موردن يو ابزارهـا ي مزبـور  هـا   استیس يدرباره نحوه اجرا يریگ  میتصم ي و ارز ی وپول يها    استیاتخاذ س -1

 ؛تحقق آنها يبرا

» ب«بنـد  ) 3(اتخاذ تدابیر کالن براي هدایت تسهیالت و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء  -2

 این قانون؛) 3(ماده 

  ؛»اشخاص تحت نظارت«نظارت بر تصویب راهبردها و اصول کلی  -3

 هاي مربوط به پیشگیري از مخاطرات فراگیر در نظام بانکی؛ سیاست بیتصو -4 

 تصویب مقررات عملیات بازار باز؛ -5

 تصویب مقررات ناظر بر بازار بین بانکی؛  -6

 ؛قرار داده شده استي انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکز و هیکه ته يا دوره يها گزارش دأییت -7 

که مرجع دیگري براي تصـویب آنهـا    قانون نیا يالزم به منظور اجرا يها مقررات و دستورالعمل هیکل بیتصو -8

 بینی نشده است؛ پیش

 دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی؛ بیتصو -9 

 بیاندوختـه و تصـو   يدرخصوص انتقال سود به حسابها يریگ میتصم ي،بانک مرکز یمال يصورتها بیتصو -10

 ؛)17(ماده ) ب(ي با رعایت تبصره بند بانک مرکز هیسرما شیافزا

 ؛يبودجه ساالنه بانک مرکز بیتصو -11

 ؛يزبانک مرک ی در اختیارالملل نیب ریذخا ينگهدار تیفیو ک بیترک زان،یناظر بر م دستورالعمل بیتصو -12

 حیدر خصـوص طرحهـا و لـوا    یاسالم يجمهور و مجلس شورا سیبه رئ یاستیس يها هیارائه مشاوره و توص -13 

 آنها؛  بیقبل از تصو ،مرتبط با اهداف و وظایف بانک مرکزي

 ؛يبانک مرکز يها یندگیتابعه، شعب و نما يشرکتها یلیاجازه تأسیس و تعط -14

 ئـی اجرا يهـا   و دسـتورالعمل  يبانک مرکـز  یم و استخدا يو مقررات ادار یداخل یساختار، حکمران بیتصو -15

 قوانین مربوط؛ارچوب ه، در چورد نیازم

 ؛»اشخاص تحت نظارت«ی و گزارشگري مالی حسابرس ي،حسابدارهاي مربوط به صدور دستورالعمل -16
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 ؛»اشخاص تحت نظارت«اتخاذ تصمیم نهائی در خصوص بازسازي، گزیر، انحالل، ورشکستگی و تصفیه  -17

 طیهـا در شـرا   اعتبار به صندوق ضمانت سپرده يدر خصوص اعطا با رأي موافق دوسوم اعضاء میتخاذ تصما -18

 ؛و تأیید رئیس کل ها عامل صندوق ضمانت سپردهریمد درخواست با ياضطرار

 ؛یجواهرات ملو نمایش  ينحوه نگهدار تصویب ضوابط مربوط به -19

بانک  يها تیکه فعال و مؤسساتی شرکتها هیدر سرما يبانک مرکز یدر خصوص مشارکت حقوق میتخاذ تصما -20

هـاي  گري غیرضرور و رقابت بانـک مرکـزي بـا شـرکت    اي که منجر به تصديگونه، بهکنند یم یبانیرا پشت يمرکز

 بخش خصوصی نشود؛

و معامالت شمش و مسکوك وکات مسکصادرات و واردات فلزات گرانبها، ضرب مربوط به  مقررات صویبت -21

 و نظارت بر اجراي صحیح آن؛طال 

اسکناس و مسـکوك و   دیقطعات جد دیتول ج،یدر خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوك را میاتخاذ تصم -22

 از گردش؛ یمیها و مسکوکات قد  خارج کردن اسکناس

بـه   یابیاز دسـت  نانیحصول اطم يمداوم عملکرد آن در راستا یو بررس يبانک مرکز تیرینظارت بر نحوه مد -23

 شده؛ نییاهداف تع

عـالی حـق رأي نخواهنـد    باشد، اعضاي اجرائی هیأتگیري در صورتی که اجراي این وظیفه، مستلزم رأي -تبصره

 .داشت

اطالعـات   یمانگسطح محر نییو تع يبند طبقه نگهداري حسابها، گزارشگري مالی، شفافیت،  مقررات تصویب -24

 آزاد به اطالعات؛ یدسترس انتشار و قانون تیرعا بابانک مرکزي در 

 يپولهـا ی در حوزه ابزارهاي پرداخت، مال نینو يها يحاکم بر فناور یضوابط کل بیراهبردها و تصو نیتدو -25

 ؛آنها ينظارت بر حسن اجرا و رمز پایه

 .شود می ای   محول شده يکه براساس قانون به بانک مرکز یفیوظا ریسانحوه اجراي درباره  يریگ  میتصم -26

و سـایر   )سـک یر(خطـر  تیریمـد ، کنتـرل داخلـی   وهاي تطبیق، حسابرسی  کمیتهموظف است  هیأت عالی -9ماده

هـاي مزبـور توسـط هیـأت عـالی تعیـین        و شرح وظایف کمیتـه  ءترکیب اعضا. هاي مورد نیاز را ایجاد نماید کمیته

 .هاي موضوع این ماده عضویت داشته باشندرائی هیأت عالی نباید در کمیتهاعضاي اج .شود می

 جلسات هیأت عالی

  -10ماده

هیأت عـالی   ماتیتصم. است کلرئیس با قائم مقام يو ابیکل و در غ سیجلسات هیأت عالی با رئ استیر -لفا

ـ  يآراء، رأ يگردد و در صـورت تسـاو   اتخاذ میحاضر در جلسه  ياعضا تیاکثر يبا رأ کننـده   نیـی تع کـل  سیرئ

 .ابـد ی  یمـ  تیرسـم داراي حق رأي هیأت عالی  ينفر از اعضا ششجلسات هیأت عالی با حضور حداقل . باشد می

 یافتن جلسات هیأت عالی الزامـی ي براي رسمیتقائم مقام و ایکل  سیرئ حضور حداقل چهار عضو غیراجرائی و

 .گردد  یبه درخواست آنان در صورتجلسه درج م جلسه بنامخالفان مصوبات نظرات  .است

العـاده هیـأت عـالی بـه درخواسـت        جلسات فـوق . شود می لیتشک دو بار در ماهجلسات هیأت عالی حداقل  -ب

 .گردد یم لیهیأت عالی تشک دیگر عضودو حداقل  ایکل سیرئ

توانند بدون حق رأي  کل مییسمعاونان بانک مرکزي و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئ -پ

 .در جلسات هیأت عالی شرکت نمایند
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هـاي اقتصـادي و   یک نفر از نمایندگان مجلس شوراي اسالمی به انتخاب مجلس، از بـین اعضـاي کمیسـیون    -ت

عنوان ناظر در جلسات هیـأت عـالی شـرکت    برنامه و بودجه و محاسبات، و یک نفر با معرفی رئیس قوه قضائیه به

 . باشنداین قانون می) 55(این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع مندرج در ماده . کنندمی

 شفافیت و پاسخگویی هیأت عالی

 -11ماده

آراي اعضاي هیـأت  . هاستی آنانتشار عموم و بودن رمحرمانهیغ ،اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی -الف

. شودو افراد داراي رأي ممتنع و غائبین ذیل مصوبات هیأت عالی درج می تفکیک اسامی موافقین، مخالفینعالی به

بندي خروج مصوبات محرمانـه از قیـد   دستورالعمل نحوه انتشار مذاکرات و مصوبات هیأت عالی و شرایط و زمان

-قرار می رسانی بانک مرکزيرسیده و بر روي پایگاه اطالع هیأت عالی بیکل به تصوسیرئ شنهادیبه پ محرمانگی،

 . عالی است تشخیص موارد غیرقابل انتشار در چارچوب دستورالعمل مربوط با هیآت .گیرد

ی حضـور یابـد و   اسـالم  يمجلس شـورا  ماه و آبان ماه بهشتیارد یجلسه علن نیدر اول موظف استکل سیرئ -ب

تحوالت  ،ینظارت بانک ،اعتباريي و ارز ی،پول يها استیمشتمل بر س ،يبانک مرکز يها گزارش عملکرد و برنامه

ـ یب شیکل و پ سیرئ یشده در گزارش قبل ارائه يها ینیب شیهدف از پ يرهایمتغ یانحراف احتمال لیدال ،ياقتصاد  ین

و وضـعیت سـالمت و    ، عملکرد بانک مرکزي در حمایت از تولید و رشـد اقتصـادي  اقتصاد ندهیآ تیاز وضع یکل

گزارش . دهد ارائه ی اسالم يمجلس شورا ندگانیبه نمااست، یأت عالی رسیده تصویب هکه بهرا  ثبات نظام بانکی

 يبرابخشهاي غیرمحرمانه آن و  ردیگر قرا ندگانینما اریدر اخت از دو روز کاري حداقل قبل دیبا کل سیمکتوب رئ

 ياقتصـاد  ونیسیکم در ،و معاونان وي، حسب درخواست نمایندگان کل سیرئهمچنین،  .اطالع عموم منتشر گردد

 .توضیحات الزم را ارائه خواهند نمود ،ی حضور یافتهاسالم يمجلس شورا

ـ یغ یعمـوم  ينهادهـا  ی ودولت يها، مؤسسات و شرکتها وزارتخانه هیکل -پ » اشـخاص تحـت نظـارت   «ی و ردولت

الزم هاي رئیس کل به مجلـس شـوراي اسـالمی     ی را که به تشخیص هیأت عالی براي تهیه گزارشاطالعات مکلفند

شده و به انفصـال از خـدمت حـداقل بـه مـدت       مستنکف، مجرم شناخته .است، در اختیار بانک مرکزي قرار دهند

ـ  » نظارت تحت اشخاص«چنانچه مستنکف، از . شود سال محکوم می یک و  رهیمـد  هیـأت  ياز اعضـا  کباشـد، هری

به تحمل حـداکثر  از مسئولیت عزل و جرم مزبور محرز شده باشد،  ابآنها در ارتک ریتقص ایهیأت عامل که قصور 

 .شوند می محکومسال حبس  یک

هـاي  و شوراهاي تخصصی آن، اعضاي هیأت نظـارت و حسابرسـی، اعضـاي هیـأت     هیأت عالی ياعضا -12ماده

دولت، بانـک مرکـزي و     اطالعات محرمانهي و سایر اشخاص مطلع نباید بانک مرکزانتظامی، کارکنان و کارگزاران 

عدم رعایت ضـوابط محرمـانگی،   . ، افشا کنندموجب قانون یا حکم دادگاه صالحرا جز به» نظارتاشخاص تحت «

قـانون مجـازات اسـالمی محکـوم     ) 19(هاي درجه پنج مـاده  جرم تلقی شده، مرتکب به تمام یا بخشی ز مجازات

 . شود می

 رئیس کل و هیأت عامل

شوند، هیـأت عامـل بانـک    ه با حکم رئیس کل منصوب میکل و معاونین وي ککل، قائم مقام رئیسرئیس -13ماده

و  ياست که مسؤولیت اداره بانـک مرکـز   يبانک مرکز ئیمقام اجرا نیکل باالتر سیرئ. دهندمرکزي را تشکیل می

 ي، بـه اسـتثنا  مرکـزي  امور بانک هیدار کل کل عهده سیرئ. قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد نیا ياجرا

 فیوظـا  ریبـر سـا   الوهکل عـ  سیرئ. باشد ، میگذارده شده است گرانیقانون به عهده د نیه به موجب اک یفیوظا

 :است ریهاي ز دار مسؤولیت قانون، عهده نیمندرج در ا
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 اداره کلیه امور اجرائی بانک مرکزي؛  -1

 عزل و نصب معاونان و مدیران بانک مرکزي؛ -2

 ؛مصوبات هیأت عالی ياجرا -3

 ؛یو خارج یداخل یمراجع رسم هیدر کل يبانک مرکز یندگیمان -4

 طرح دعوي در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛ -5

 ؛یعال  و هیأت يبانک مرکز ییسخنگو -6

 ي؛از بانک مرکز یندگیقرارداد و توافقنامه به نما يامضا -7

 .ت تصویبه آن به هیأت عالی جهئتهیه و تدوین ساختار و حکمرانی داخلی بانک مرکزي و ارا -8

هـر   ایـ خـود و   ناخود را به قائم مقام، معاون ئیاجرا فیاز وظا یبخش ایحق امضا و  تواند یکل م سیرئ -1تبصره

 . کند ضیتفو يبانک مرکز کنانکاریک از 

 نییکل تع سیشده است، از طرف رئ حیقانون تصر نیکه در ا يجز موارد هب کلرئیس قائم مقام اراتیاخت -2تبصره

رئـیس  و وظایف  اراتیاخت هیکل يدارام کل، قائم مقا سیفوت رئ ای تیاستعفا، معذور بت،یشود و در صورت غ می

 .باشد کل می

، نبایـد  )به تشخیص رئیس کل(اعضاي هیأت عامل، مدیران تحت امر آنها و کارکنان مؤثر بانک مرکزي  -3تبصره 

 .همکاري داشته باشند» اشخاص تحت نظارت«با در سه سال منتهی به آغاز مسئولیت در بانک مرکزي، 

و  »اشخاص تحـت نظـارت  « هیکل هیبر عل يطرح دعو يکامل برا اراتیاز اختمعاون نظارتی بانک مرکزي  -14ماده

هایی که  یا سایر فعالیت پرداخت يو ابزارها یرائه خدمات بانکا ای اتیمجوز به انجام عمل أخذکه بدون  یاشخاص

 .باشد یبرخوردار م کنند،  یمبادرت ممستلزم أخذ مجوز است، 

 : شرح زیر استوظائف و اختیارات معاون نظارتی بانک مرکزي به -15ماده

در چهـارچوب مصـوبات   » اشـخاص تحـت نظـارت   «ثبات و سالمت  يحفظ و ارتقابراي  انجام اقدامات الزم -1

 ؛  نظارت بانکیگذاري و  شوراي مقررات

اشـخاص تحـت   « هیو تصـف  یورشکسـتگ  ،، انحـالل بازسازي، گزیر ت،یفعال ،تأسیس دوین مقررات مربوط بهت -2

 ؛ بانکی نظارت گذاري و در شوراي مقررات بیجهت تصو »نظارت

 ؛گذاري و نظارت بانکی مؤسسات اعتباري پس از تصویب شوراي مقرراتو لغو مجوز  ، تمدیدقیصدور، تعل -3

غیـر از مؤسسـات اعتبـاري، در چـارچوب     » اشخاص تحـت نظـارت  «سایر و لغو مجوز  ، تمدیدقیصدور، تعل -4

 ؛گذاري و نظارت بانکی شده توسط شوراي مقرراتتعیین

 کـل و در مـورد   »اشخاص تحت نظـارت « کیتفک  به ثبات و سالمت بانکی، يمستمر شاخصهاو گزارش  شیپا -5

 کشور؛ یبانک شبکه

 ؛يادوار يها  گزارش ارائهو  »اشخاص تحت نظارت«مقررات توسط  ير حسن اجرانظارت ب -6

 ؛مطابق فصل شانزدهم این قانون» اشخاص تحت نظارت«اعمال اقدامات نظارتی و تنبیهی بر  -7

 ؛»اشخاص تحت نظارت« روزرسانی فهرستن عمومی و بهاعال -8

 ؛»اشخاص تحت نظارت« هیو تصف یورشکستگ ،، انحاللبازسازي، گزیر ندآیفر راهبري -9

 .شودانجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل ارجاع می -10
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 یمشـتمل بـر اقـدامات نظـارت     ی، گزارشـ انتهـاي هـر فصـل   موظف است در معاون نظارتی بانک مرکزي  -16ماده

ی آتـی بانـک   و برنامه نظارت یبانک شبکهثبات و سالمت  تی، وضعحوزه نظارتی بانک مرکزي گرفته توسط صورت

 .کند گذاري و نظارت بانکی به رئیس کل و هیأت عالی ارائه پس از تصویب در شوراي مقرراترا  مرکزي

 یحسابرس و نظارت أتیه

  -17ماده

 ایـ حسابرسان خبـره  حسابداران رسمی،  انیعضو، از م رو چها سیمتشکل از رئ ،ینظارت و حسابرس أتیه -الف

 سیرئ. شودیم لیتشک دیمف يبا داشتن حداقل ده سال سابقه کار یبانک و يدر امور حسابدار تخصصافراد مسایر 

 يبـرا  جمهور سیرئ حکم و دییتأ با و یدارائ و ياقتصاد امور ریوز شنهادیپبه یحسابرس و نظارت أتیه ياعضا و

 و يفـر یک جـرائم  ارتکاب واسطهبه مگر ساله، دو دوره اتمام از قبل افراد نیا عزل. شوندیم منصوب سال دو مدت

 باشدیم وقت تمام صورت به یحسابرس و نظارت أتیه در افراد تیعضو. است ممنوع دادگاه، یقطع حکم صدور

، )3(، )2( اجـزاء  در مـذکور  احکـام  مشمول یحسابرس و نظارت أتیه ياعضا. است بالمانع آنان مجدد انتخاب و

 . باشندیم یعال أتیه ياعضا يرازدار به مربوط احکام و قانون نیا) 7( ماده) ج( بند) 10( و) 9(، )7(، )6(، )5(

 :عبارت است از ینظارت و حسابرس أتیوظائف ه -ب

 انتشار؛ يبرا آنها دییتأ و يمرکز بانک یمال يهابه صورت یدگیرس -1

 ؛يمرکز بانک بودجه غیتفر يادورهانیم و ساالنه يهاگزارش هیته -2

 .یعال أتیه مصوبات و قانوناز لحاظ انطباق با  ی و بانک مرکزيعال أتیه عملکرد به یدگیرس -3

-گزارششده بانک مرکزي و هاي مالی حسابرسیصورتموظف است  ینظارت و حسابرس أتیه سیرئ -1 تبصره

 ،يمرکـز  بانـک  کل سیرئ ،ییدارا و ياقتصاد امور ریوز ،رؤساي سه قوه يرا برا )3(و ) 2(مربوط به بندهاي  يها

 . کند ارسال کشور کل یبازرس سازمان سیرئ و محاسبات وانید سیرئ

 .شده بانک مرکزي باید به تأیید رئیس جمهور برسدهاي مالی حسابرسیصورت -2تبصره 

ـ قراردادها، اسناد و ن ،یعال أتیاطالعات، مصوبات ه هیموظف است کل يبانک مرکز -پ  يروهـا یامکانـات و ن  زی

 .قرار دهد أتیه اریرا در اخت ینظارت و حسابرس أتیانجام وظائف ه يبرا ازیموردن

) 71(ماده » ج«حقوق و مزایاي اعضاي هیأت نظارت و حسابرسی مطابق حقوق و مزایاي مقامات موضوع بند  -ت

توسط وزیر امور اقتصادي و دارائی تعیـین و از محـل بودجـه     8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

 .شودنه مزبور پرداخت میوزارتخا

 عالیشوراهاي تخصصی هیأت

 :عالی عبارتند ازشوراهاي تخصصی هیأت -18ماده

 گذاري پولی و ارزيشوراي سیاست -1

 گذاري و نظارت بانکیشوراي مقررات -2

 گذاري پولی و ارزيشوراي سیاست

 -19ماده

 :عبارتند از يو ارز یپول يگذاراستیشوراي س ياعضا -الف

 ؛شورا سیعنوان رئ  بهکل رئیس -1

 دبیر؛ نائب رئیس و عنوان  کل به سیمقام رئ قائم -2

 ؛)6(ماده ) 1-الف(سه نفر عضو غیراجرائی هیأت عالی موضوع بند  -3
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 ان رئیس کل به انتخاب وي؛معاوندو نفر از  -4

 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار؛ -5

 ي و دارائی؛معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصاد -6

 .به پیشنهاد رئیس کل و تصویب هیأت عالی یپول استیس يمسلط به ابزارها يدو نفر خبره اقتصاد -7

ـ   يدر بانک مرکز يو ارز یپول يگذاراستیشوراي س رخانهیدب -1تبصره  لیتشـک  کـل   سیو در حوزه قائم مقـام رئ

 . شود می

شـوند و انتخـاب مجـدد آنهـا بالمـانع      سال انتخاب میاین ماده براي مدت دو ) 7(اشخاص موضوع بند  -2تبصره

 .باشدیهیأت عالی م بیمنوط به تصواشخاص مزبور عزل . است

 :عبارت است از سیاستگذاري پولی و ارزي ف شورايیوظا -ب

 گر؛یکدیمتقابل آنها بر  راتیو تأث هیو سرما ، ارزمستمر اقتصاد کشور، بازار پول شیپا -1

شده  بینی منظور تحقق اهداف تعیین یا پیشي مناسب بهو ارز یپول يها استیس اتخاذ صدر خصوسازي تصمیم -2

براي متغیرهاي اصلی اقتصادي نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاري و نرخ رشد اقتصادي، در اسـناد و قـوانین باالدسـتی و    

 کل؛اي رئیسهاي دورهگزارش

شده بانک مرکزي در خصـوص  هاي اعالمبا سیاستپایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباري از حیث همراهی  -3

این قانون و ارائـه  ) 3(ماده » ب«بند ) 3(هدایت تسهیالت و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء 

 پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی الزم به هیأت عالی؛ 

 این قانون؛ ) 25(هاي سود و کارمزد موضوع ماده ارائه پیشنهاد به هیأت عالی در خصوص نرخ -4

 ؛يبانک مرکزی و ارزي پول يها  استیس یاثربخش یابیارز -5

 بانک مرکزي؛ یالملل نیر بیذخا تیفیو ک بیترک زان،یدر خصوص م يساز  میصمت -6

 پرداخت؛ يدر مورد ابزارها يساز  میتصم -7

ـ   شش يها گزارش شامل يبانک مرکز يها  گزارش سینو  شیپ هیته -8 ـ   کـل   سیماهه رئ مجلـس   جمهـور،   سیبـه رئ

 و مردم؛ یاسالم يشورا

 .شود شورا ارجاع میاین به  کل  سیرئ ای که توسط هیأت عالی يامور ریساانجام  -9

 .  استنافذ  ،در هیأت عالی بیپس از تصو يو ارز یپول ياستگذاریشوراي س ماتیتصم -تبصره

 بانکیگذاري و نظارت  شوراي مقررات

 -20ماده

 :عبارتند ازبانکی و نظارت گذاري  شوراي مقررات ياعضا -الف

 ؛شورا سیعنوان رئ  بهرئیس کل  -1

  ؛و دبیر شورا سیرئ نائبعنوان   بهمعاون نظارتی بانک مرکزي  -2

 ؛)6(ماده ) 2-الف(سه عضو غیراجرائی هیأت عالی موضوع بند  -3

 انتخاب وي؛ان رئیس کل به معاوندو نفر از  -4

 نماینده دادستان کل کشور؛ -5

 .و تصویب هیأت عالی معاون نظارتی رئیس کل، تأیید رئیس کلبه پیشنهاد  ینفر خبره بانکسه  -6

  .شود می لیتشکمعاونت نظارتی رئیس کل در حوزه  بانکی و نظارت گذاري شوراي مقررات رخانهیدب -1تبصره
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شـوند و انتخـاب مجـدد آنهـا بالمـانع      ه براي مدت دو سال انتخاب میاین ماد) 6(اشخاص موضوع بند  -2تبصره

 .استهیأت عالی اعضاي  بیمنوط به تصواشخاص مزبور عزل . است

 :عبارت است ازبانکی و نظارت گذاري  مقرراتف شوراي یوظا -ب

ی، ورشکسـتگ ادغـام،  بازسازي،  ها، یو بده ها ییانتقال دارا ، نظارت ت،یفعال ،مقررات ناظر بر تأسیس بیتصو -1

 ؛ »اشخاص تحت نظارت« هیانحالل و تصف

 تصویب مقررات ناظر بر سرمایه گذاري اشخاص تحت نظارت؛ -2

 به هیأت عالی؛» اشخاص تحت نظارت« هیانحالل و تصفی، ورشکستگپیشنهاد بازسازي، گزیر،  -3

 ؛هاي بانکی وضع مقررات ناظر به انتقال و تسویه تراکنش -4

 و نظارت بر اجراي آنها؛ ی در چارچوب قانونالملل نیمربوط به معامالت بمقررات  وضع -5

 ي در چارچوب قانون و نظارت بر اجراي آن؛تعهد ارز جادیناظر بر ا مقرراتوضع  -6

 ؛، تعلیق، لغو یا تمدید مجوز مؤسسات اعتباريصدور گیري در خصوصتصمیم -7

 بانکی؛ ي ثبات و سالمت شاخصهاو تصویب  نیتدو -8

 ؛کل  سیرئظارتی ن يها  گزارش دوینت -9

اشـخاص  «نظارت بر حسن اجراي قانون مبارزه با پولشویی و مقررات شوراي عالی مبارزه با پولشویی توسط  -10

 ؛»تحت نظارت

 شناسایی و حذف مقررات زائد در نظام بانکی؛ -11

 .شود به شورا ارجاع میمعاون نظارتی وي  ای کل  سیرئ ،یعال  که توسط هیأت يامور ریسا -12

هاي پـولی یـا ارزي   قبل از اتخاذ تصمیم در مواردي که حسب تشخیص رئیس جلسه ممکن است سیاست -تبصره

 . گذاري پولی و ارزي أخذ شودبانک مرکزي را دچار اخالل کند، باید نظر مشورتی شوراي سیاست

با تمام یا بخشی از مصوبه ) 6(ماده ) 1-الف(رائی موضوع بند در صورتی که رئیس کل یا هر سه عضو غیراج -پ

گذاري و نظارت بانکی مخالف باشند، می توانند مخالفت خود را ظرف سه روز کاري بـه صـورت   شوراي مقررات

-العاده هیأت در این صورت، مصوبه مزبور در دستور کار جلسه عادي یا فوق. رسمی به معاون نظارتی اعالم کنند

-گیري می گیرد و هیأت عالی صرفاً در مورد آن بخش از مصوبه که مورد مخالفت قرار گرفته، تصمیمقرار می عالی

صورت، مصوبه شوراي مقررات گذاري و نظارت بانکی، پس از گذشت سـه روز، مصـوبه هیـأت    در غیر این. کند

 . االجرا خواهدبودعالی تلقی شده و الزم

 شوراي فقهی

کشور و جهت نظـارت بـر    یبدون ربا در نظام بانک یبانک اتیعمل حیصح ياز اجرا نانیاطم حصول يبرا -21ماده

هـا،   ها، بخشنامه دستورالعمل ،یاتیعمل يها وهیش ج،یرا يو ابزارها ها هیو اظهارنظر نسبت به رو یعملکرد نظام بانک

در  یفقهـ  يشـورا  ،یاسـالم  فقـه  نیبا مواز عدم مغایرتاز جهت  ، صرفاًآنها يچهارچوب قراردادها و نحوه اجرا

 :شود یم لیتشک ریز بیبا ترک يبانک مرکز

 )یو بانک یدر حوزه فقه معامالت وصاحب نظر در مسائل پول يمجتهد متجز( هیپنج فق ـ

 يبانک مرکز) یمعاون نظارت ای(کل  سیرئ ـ

 )يکل بانک مرکز سیرئ یهر دو با معرف(اقتصاددان  کیو  یو بانک یحقوقدان آشنا به مسائل پول نفر کی ـ

 يبـه انتخـاب مجلـس شـورا     یاسالم يبا بانکدار ییآشنا تیبا اولو یاسالم يمجلس شورا ندگانیاز نما نفر کی -

 )به عنوان عضو ناظر( یاسالم
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 ییو دارا يامور اقتصاد ریبه انتخاب وز یدولت يعامل بانکها رانیاز مد یکی ـ

نگهبـان انتخـاب و بـا     يشـورا  يفقها دییو تأ يکل بانک مرکز سیرئ شنهادیشورا به پ نیا یفقه ياعضا -1تبصره

 .شوند یمنصوب م يکل بانک مرکز سیحکم رئ

و بـر   يریـ گیمصوبات شورا را پ ياجرا يکل بانک مرکز سیرئ. است هیالرعا الزم یفقه يمصوبات شورا -2بصرهت

) 4(نگهبان در اصل چهـارم  يشورا يو نظرات فقها اراتیاخت یماده ناف نیحکم ا. کند یآنها نظارت م يحسن اجرا

 .باشد ینم یقانون اساس

قابـل   گریدوره د کی يبرا تیمأمور نیو ا شوند یم نییچهار سال تع يشورا برا نیا يرأ صاحب ياعضا -3تبصره

 .است دیتمد

عضـو   يفقهـا شورا و حداقل سه نفر از  سیبا حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئ یفقه يجلسات شورا -4تبصره

 .شود یحاضر عضو شورا اتخاذ م يفقها تیموافق اکثر يشورا با رأ ماتیو تصم ابدی یم تیشورا رسم

 هیأت انتظامی بانک مرکزي 

ی انتظامهاي آنها، هیأت يبرا یو صدور احکام انتظام »اشخاص تحت نظارت«به تخلفات  یدگیجهت رس -22ماده

  .شود میتشکیل بدوي و تجدیدنظر در بانک مرکزي 

 :که عبارتند از باشد ینفر م پنجمتشکل از ی بدوي هیأت انتظام -الف

 شوند؛پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می هیقوه قضائکه توسط رئیس بانکی  حقوقدر  ی خبرهقاض سه -1 

 .و تأیید هیأت عالی کل  سیرئپیشنهاد به  یکارشناس خبره بانکدو  -2

 :متشکل از سه نفر است که عبارتند ازهیأت انتظامی تجدید نظر  -ب

 شوند؛پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می هیقوه قضائدو قاضی خبره در حقوق بانکی که توسط رئیس  -1

 .یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی -2

شـود و   مـی  نیـی تع ی بانک مرکزيعنوان دادستان انتظام  به ،با حفظ مسؤولیتمعاون نظارتی بانک مرکزي  -1تبصره

 . کند بدون حق رأي در جلسات هیأت انتظامی شرکت می

جلسات هیأت انتظامی بدوي با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر بـا حضـور    -2هتبصر

آراء هیأت انتظـامی  . حاضر در جلسه استگیري، رأي اکثریت اعضاي یابد و مالك تصمیمکلیه اعضاء رسمیت می

توانند درخواست صدور حکم توقـف یـا تجدیـدنظر در    االجراء بوده و مراجع قضائی نمی تجدیدنظر، قطعی و الزم

 . آراء صادره را بپذیرند

اقـدامات نظـارتی و تنبیهـی      اعمـال تخلفـات و   صیتشـخ  ی،دگیرس اتبیمربوط به ترت يها  دستورالعمل -3هتبصر

 .رسد گذاري و نظارت بانکی میشوراي مقررات بی، به تصواین قانون) 136(و ) 135(ع مواد موضو

 . شوند و انتخاب مجدد آنها بالمانع است اعضاي هیأت انتظامی به مدت دو سال انتخاب می -4تبصره

یابند  قرار میوقت در حوزه معاونت نظارتی رئیس کل است ی به صورت تمامهیأت انتظامکارشناسان عضو  -5تبصره

افراد مزبور نباید در سه سال منتهی به آغاز به کار در هیـأت انتظـامی،    .هیأت عالی است دیینوط به تأو عزل آنها م

 .همکاري داشته باشند» اشخاص تحت نظارت«با 

ـ ، بـه عنـوان دب  معاون نظارتی رئـیس کـل   به انتخابی از کارشناسان عضو هیأت انتظام یکی -6تبصره اي هـ هیأت ری

مسـتقر  حوزه معاونت نظارتی بانک مرکـزي  در  هاي انتظامیهیأت رخانهیدب. شود منصوب میانتظامی بانک مرکزي 

 .شودمی
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-قضائیه امکان هاي انتظامی بدوي و تجدیدنظر با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوهعزل قضات هیأت -7تبصره 

 .پذیر است

 پولی، ارزي و اعتباريهاي تعیین و اجراي سیاست: فصل پنجم

توسط هیأت عالی » گذاريهاي ویژه سیاستنشست«هاي پولی، ارزي و اعتباري بانک مرکزي در  سیاست -23ماده

 یصرفاً بـا دسـتور بررسـ    نشستی، هر فصلجلسه  نیاول موظف است در هیأت عالیبه این منظور، . شود اتخاذ می

-اسـت یالعـاده س   جلسـات فـوق  . دهد لیتشکي بانک مرکزي ي و اعتبارارز ی،پول يها استیس بیتصو و تیوضع

از  يتوانـد افـراد   کـل مـی   سیرئ. شود می لیهیأت عالی تشکدیگر عضو سه  ایکل  سیبه درخواست رئ زین يگذار

آنـان بـه صـورت     یکارشناسان مستقل را به منظور اطالع از نظرات مشـورت  ایو  یخصوص ای یتعاون ،یبخش دولت

موظـف بـه حفـظ     ،نیو مدعو یاعضاي هیأت عال. دعوت کند يگذاراستیس هاينشستحضور در  يبرا يمورد

 .باشند، مگر در مواردي که قانوناً مکلف به اظهارنظر یا اداي شهادت شوند شده می ارائه يها  اطالعات و گزارش

ـ سـه گـزارش    ي،گذاراستیس ابتداي نشستهیأت عالی موظف است در  ریدب -24ماده  تیوضـع « ه شـامل جداگان

تفکیـک، در جهـت   عملکرد نظام بانکی در مجموع و مؤسسات اعتباري بـه «، »شور در دوره مورد گزارشاقتصاد ک

را کـه بـه تصـویب    » ي سیاسـتی شنهادهایپوضعیت آتی و  بینیپیش« و» شده بانک مرکزيهاي اعالمتحقق سیاست

هـاي رئـیس کـل را عینـاً     تواند گزارشهیأت عالی می .کند ائهارگذاري پولی و ارزي رسیده است، شوراي سیاست

نظرات مخالفان به مـتن گـزارش   . تصویب نماید، یا با رأي اکثریت حاضرین، اصالحات الزم را در آن اعمال نماید

باید ظرف سه روز کـاري   همراه مستندات و منضمات آنگذاري بههاي سیاستمصوبات نشست. الصاق خواهدشد

ی، رئیس قوه قضـائیه، وزیـر امـور اقتصـادي و     اسالم يمجلس شورا سیجمهور، رئ سیرئمقام معظم رهبري،  يبرا

 .هاي اقتصادي و برنامه و بودجـه و محاسـبات مجلـس شـوراي اسـالمی ارسـال شـود       دارائی و رؤساي کمیسیون

کـل صـورت    سرئـی توسـط   صـرفاً  يگذاراستیس هاينشستدرباره مذاکرات و تصمیمات  یرسانی عموم اطالع

 .گیرد می

گـذاري  هاي سیاسـت صرفاً در نشست» گذاري عامسرمایه  سقف نرخ سود سپرده«گیري در مورد تصمیم -25ماده 

هـاي  نرخی است که با توجه به نـرخ » گذاري عامسرمایه سقف نرخ سود سپرده«. شودتوسط هیأت عالی انجام می

رو، توسط هیأت عـالی  عنایت به اوضاع اقتصادي کشور در دوره پیش یافته در بخش واقعی اقتصاد، و باسود تحقق

سـقف  «هرگونـه تغییـر در   . شود قابل حصول، و براي تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور مناسب تشخیص داده می

گذاري پـولی و ارزي پیشـنهاد شـده و در نشسـت     باید توسط شوراي سیاست» گذاري عامسرمایه نرخ سود سپرده

 . تصویب هیأت عالی برسدگذاري، بهالعاده سیاستفوقعادي یا 

را براي مؤسسات اعتباري که نسبت بـه  » گذاري عامسقف نرخ سود سپرده سرمایه«تواند هیأت عالی می -1تبصره 

تري برخوردار هستند، کمتر از سقف نرخ سـود  هاي کفایت سرمایه و نقدینگی نامناسبسایر مؤسسات، از شاخص

 .   ایر مؤسسات اعتباري، تعیین کندمجاز براي س

سـقف نـرخ کـارمزد    «، »سقف نرخ سود تسـهیالت بـا سـود معـین    «در مواردي که ضرورت اقتضا کند،  -2تبصره 

گـذاري و نظـارت   به پیشنهاد شوراي مقـررات » سقف نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی«و » الحسنهتسهیالت قرض

 .شودهیأت عالی تعیین میگذاري توسط هاي سیاستبانکی، در نشست

 گذاري پولی و ارزيابزارهاي سیاست

کـه بـه تأییـد     ریـ ز يها و ابزارهـا از روش هاي پولی و ارزي،براي اجراي سیاست تواند می يبانک مرکز -26 ماده

 :استفاده کندشوراي فقهی رسیده باشد، 
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دولت، بانک مرکزي یـا بانـک توسـعه جمهـوري     عملیات بازار باز با استفاده از اوراق بهادار منتشر شده توسط  -1

 اسالمی ایران با رعایت قوانین مربوط؛

 ها؛خرید و فروش ارز و طال یا اوراق بهادار مبتنی بر آن -2

 تعیین نسبت سپرده قانونی؛ -3

 اعطاي خطوط اعتباري و تسهیالت به مؤسسات اعتباري؛ -4

 أخذ سپرده ویژه از مؤسسات اعتباري؛ -5

 .ه از سایر ابزارهاي سیاست پولی با تصویب هیأت عالیاستفاد -6

باید در راستاي تحقـق اهـداف بانـک مرکـزي، بـا      ) 4(اعطاي خطوط اعتباري و تسهیالت مذکور در بند  -1تبصره

همچنـین مبلـغ، نـرخ    . باشد و به تصویب هیأت عـالی برسـد  ) 3(ماده » ب«بند ) 3(تأکید بر هدف مذکور در جزء 

هیأت عالی در هنگـام  . ق تسهیالت و خطوط اعتباري موردنظر باید به تصویب هیأت عالی برسدسود، مدت و وثائ

هـاي اعالمـی   گیري در این موارد، باید عملکرد مؤسسه اعتباري موردنظر در جهت تحقق اهداف و سیاست تصمیم

 . بانک مرکزي را مدنظر قرار دهد

 .ن شده توسط دولت را در عرضه اولیه خریداري کندتواند اوراق منتشریا تضمینمی يبانک مرکز -2تبصره

 کننـد،  گیـري از عمـوم مـردم مـی     که اقدام به سپرده» اشخاص تحت نظارت«مجاز است از  يبانک مرکز -27 ماده

  .نسبت سپرده قانونی باید به تأیید هیأت عالی برسد. کند افتیدر یسپرده قانون

گذاري پولی و ارزي و تأیید هیـأت عـالی، از مؤسسـات    راي سیاستپیشنهاد شوتواند بهبانک مرکزي می -1تبصره

کننـد، سـپرده قـانونی    هاي بانک مرکزي در زمینه رونق تولید و افزایش اشـتغال تبعیـت مـی   اعتباري که از سیاست

-گذاري پولی و ارزي، به تصویب هیأت عـالی مـی  ضوابط مربوط، به پیشنهاد شوراي سیاست. کمتري دریافت کند

 .رسد

ـ ا االجـر شـدن  الزم خیماه از تار مدت سه موظف است ظرف  گذاري و نظارت بانکیشوراي مقررات -2تبصره  نی

  .کند بیرا تصومقررات ناظر بر أخذ سپرده قانونی قانون، 

گذاري و نظارت بانکی و شوراي مقررات بیکه به تصو یالعمل مطابق دستورتوانند مؤسسات اعتباري می -28 ماده

  .گذاري نمایندخود را نزد بانک مرکزي سپردهرسد، منابع مازاد  یم یفقه يشورا دییأت

 تأمین کسري نقدینگی آنی مؤسسات اعتباري

روزانـه خـود بـا مشـکل      اتیرا که در عملمؤسسات اعتباري  ازیموردن ینگیمجاز است نقد يبانک مرکز -29ماده

 افـت یبـا در صرفاً با نرخ مصوب هیأت عالی و  ،یفقه يوراش دییشوند، از طرق مورد تأ مواجه می ینگیکمبود نقد

 :  کند نیتأم ریق زیوثا

 شده است؛ نیتضم ایکه توسط دولت منتشر و  ياوراق بهادار -الف

 . هیأت عالیدوسوم اعضاي  دییتأ با وثائق معتبر ریسا -ب

در قالـب خـط اعتبـاري و    ، اعتباريي مؤسسات ماده برا نیموضوع ا ياستفاده از منابع بانک مرکز زانیم -1تبصره

 . شود و اعالم می نییتع ياست که توسط بانک مرکز يمحدود به حدود

تعیین میـزان اسـتفاده   العمل قانون، دستور نیا ابالغ خیهیأت عالی موظف است ظرف مدت دو ماه از تار -2تبصره

شود که  نیتدو يا به گونه دیمزبور با دستور العمل. کند بیرا تصو يبانک مرکز يخط اعتبارمؤسسات اعتباري از 

به وضوح قابل محاسـبه   يبانک مرکز ياستفاده از خط اعتبار يبرامؤسسات اعتباري از  کیهرماهانه سقف مجاز 

 . باشد
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 مدت مؤسسات اعتباري  تأمین کسري نقدینگی کوتاه

اسـتفاده از منـابع بانـک     یمتقاضـ  ،ینگینقـد  مشکل جديشدن با  مواجه لی، به دلمؤسسه اعتباريچنانچه  -30ماده

موظـف  معاون نظـارتی بانـک مرکـزي    باشد، این قانون ) 29(ماده ) 1(از حد مجاز مذکور در تبصره  شتریب يمرکز

 .مطرح کنـد  هیأت عالیالعاده موضوع را به اطالع رئیس کل رسانده و در اولین جلسه عادي یا فوقاست بالفاصله 

 مؤسسه اعتباري متقاضی، مبنـی تواند با درخواست  ، میمعاون نظارتی رئیس کل هیأت عالی پس از استماع گزارش

معاون نظارتی بانک مرکزي از  اکند یموافقت مدت  کوتاه التیتسه يدر قالب اعطا يبر استفاده از منابع بانک مرکز

 .مؤسسه اعتباري موردنظر را در دستور کار خود قرار دهد ریگزبازسازي یا  بخواهد

این قانون ) 29(مذکور در ماده  قیوثا أخذ، منوط به تأمین کسري نقدینگی کوتاه مدت مؤسسات اعتباري -1تبصره

  .عنوان وثیقه بپذیردبانک مرکزي مجاز است با تأیید هیأت عالی، ارزهاي معتبر را نیز به. است

مؤسسه اعتباري موردنظر به در شرایطی که بنا به تشخیص معاون نظارتی خطر سرایت بحران نقدینگی از  -2تبصره

کل نظام بانکی وجود داشته باشد، بانک مرکزي موظف است با پیشنهاد معاون نظارتی و تصویب حـداقل دوسـوم   

اعضاي هیأت عالی، انواع دیگري از وثائق را که از قابلیت نقدشوندگی برخوردار بوده و از خطـر نـابودي و ضـرر    

 .مصون باشد، بپذیرد

معاون نظارتی بانـک مرکـزي موظـف اسـت     . روز است نود حداکثر ماده نیموضوع ا التیهتس دیسررس -3تبصره

گیري به هیأت عالی ارائه پیش از انقضاي مدت مزبور، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباري مورد نظر براي تصمیم

 .  مایدن دیتمد اعضاء،موافق دوسوم  يرا با رأموضوع این ماده  التیتواند تسه هیأت عالی می. کند

 طـی  به بانـک مرکـزي   قطعی مؤسسات اعتباري یمانده بدهسال نخست اجراي این قانون، حداقل  در سه -4تبصره

. خارج خواهـدبود  در خصوص لزوم آغاز فرآیند بازسازي یا گزیر ماده نیمول حکم ا، از ش1398و  1397سالهاي 

این قانون، حداقل مانده بدهی قطعی مؤسسات  االجراءشدنمعاون نظارتی موظف است حداکثر سه ماه پس از الزم

مؤسسـات اعتبـاري   . را تعیین و به تأیید هیأت عـالی برسـاند   1398و  1397هاي اعتباري به بانک مرکزي طی سال

رسد، مانده بـدهی خـود بـه    تصویب هیأت عالی میبندي که بهساله مزبور، مطابق برنامه زمان موظفند در مهلت سه

پس از انقضاي مدت یادشده، بـا  . این قانون کاهش دهند) 29(ماده ) 2(حدود مندرج در تبصره  بانک مرکزي را به

) 29(مـاده  ) 2(مؤسسات اعتباري که متقاضی استفاده از منابع بانک مرکزي، بیش از حدود مجاز مندرج در تبصـره  

 .شود این قانون باشند، مطابق این ماده رفتار می

 رسانی بانک مرکزيي و اطالعاهاي رسانهسیاست: فصل ششم

 یپول يها استیس يانتظارات و اجرا مدیریت برايمناسب  یارتباط يموظف است از ابزارها يبانک مرکز -31ماده

ـ  شـنهاد یبه پ يبانک مرکز رسانیاي و اطالعي رسانهها  استیس. استفاده کند هیـأت عـالی    بیکـل بـه تصـو    سیرئ

 . رسد  یم

-اي و اطـالع ي رسـانه هـا   استیسدر چارچوب  کل سیرئ توسطصرفاً و مواضع بانک مرکزي  ها  استیس -32ماده

هاي سایر اعضاي هیأت عالی و مدیران بانک مرکزي فقط در چارچوب سیاست. شود اعالم می يبانک مرکز رسانی

وص موضـوعات  رسانی بانک مرکزي و با هماهنگی رئیس کل مجاز به اظهارنظر عمومی در خصـ اي و اطالعرسانه

 .مرتبط با بانک مرکزي هستند

گزیده آمارهاي اقتصادي و اطالعـات نظـام بـانکی را در     بار،کی یموظف است حداقل ماه يبانک مرکز -33ماده

 . کند، منتشر کندچهارچوبی که هیأت عالی تعیین می

 رابطه بانک مرکزي با نهادهاي حاکمیتی: فصل هفتم
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 دولت عنوان بانکداربانک مرکزي به

هـا، سـازمانها و   ها، مؤسسات، شرکت هاي بانکی اعم از ریالی و ارزي براي دولت، وزارتخانهکلیه حساب -34ماده

قانون برنامه پنجساله ششـم  ) 29(هاي موضوع ماده دانشگاههاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه دستگاه

داري کـل   صرفاً از طریق خزانه 14/12/1395ران مصوب توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ای

هـاي   هـا و پرداخـت   هاي یادشده موظفند کلیه دریافتدستگاه. شود کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح و نگهداري می

 .شده نزد بانک مرکزي انجام دهند هاي افتتاحخود را فقط از طریق حساب

 المللیکارگزاري دولت در بازارهاي بین

ـ  يدولت در بازارهـا  کارگزارعنوان   موظف است به يبانک مرکز -35ماده ـ بـه درخواسـت وز   یالمللـ  نیب امـور   ری

 : را انجام دهد ریامور زیی و تصویب هیأت عالی و دارا ياقتصاد

 ؛یالملل نیب يدولت در بازارها یندگیبه نما يانتشار و عرضه اوراق بهادار ارزفراهم کردن زمینه  -1

 المللی مشابه؛ المللی پول، گروه بانک جهانی و مؤسسات بین ه ریالی صندوق بیننگهداري وجو -2

 انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجراي قراردادهاي پولی، مالی، بازرگانی و حمل و نقل بین دولت و سایر کشورها -3

 ؛باشدقانون اساسی منعقد شده) 125(و ) 77(که مطابق اصول 

 .  ییو دارا يامور اقتصاد ریخواست وزامور مشابه به درسایر  -4

 .اجراي این ماده نباید موجب ایجاد تعهدات مالی براي بانک مرکزي شود -تبصره

دولت، شـرکتهاي دولتـی و سـایر اشـخاص     . هاي کشور برعهده بانک مرکزي استمدیریت تراز پرداخت -36ماده

وضعیت ایجاد یـا انجـام تعهـدات مزبـور را در     حقیقی و حقوقی موظفند در صورت ایجاد بدهی خارجی، آخرین 

بانک مرکزي موظف است . رسد، به بانک مرکزي اطالع دهندچارچوب دستورالعملی که به تصویب هیأت عالی می

تواند در موارد  هیأت عالی می. هاي ادواري خود، آخرین وضعیت تعهدات خارجی کشور را گزارش کند در گزارش

هاي ارزي بانک مرکزي، ایجاد بدهی خارجی توسـط دولـت، شـرکتهاي    و سیاستضرورت و در چارچوب قانون 

وجـه بـه معنـی     هاي خارجی کشور به هیچمدیریت بدهی. دولتی و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی را محدود کند

 .باشد تضمین و یا بازپرداخت آنها توسط بانک مرکزي نمی

المللـی پـول از    المللی پول است و ارتباط دولت با صـندوق بـین   رئیس کل نماینده دولت در صندوق بین -37ماده

و انجام کلیه وظایف و اعمال اختیاراتی که به موجب قـانون اجـازه مشـارکت دولـت      باشد میطریق بانک مرکزي 

 6/10/1324مصـوب   المللـی  نک بینوودز مربوط به تأسیس صندوق و با مقررات کنفرانس منعقده در برتن ایران در

 .باشد به بانک ملی ایران واگذار شده است، با بانک مرکزي می

 دهی به دولت و مجلسمشاوره و گزارش

 -38ماده

ـ   هیـ در ته دیـ دولـت با . مشـاور دولـت اسـت    يدر موضـوعات اقتصـاد   يبانـک مرکـز   -الف  ،لـوایح  سینـو  شیپ

از  یو تأمین مـالی بخـش عمـوم    يزیر بودجه ،يارز اتیاز جمله عمل یو مال ياقتصاد يها و برنامه ها نامه بیتصو

 . واهدبخ یگزارش مشورت يآن، از بانک مرکز نیداخل و خارج و تضام

آگـاه   یو مـال  یپـول  يها استیرا در خصوص موضوعات مربوط به س گریکدیو دولت موظفند  يبانک مرکز -ب

 .کندشرکت  رانیأت وزدر جلسات هی أيتواند بدون حق ر کل می سیرئ. کنند

نظـرات   ،يف بانـک مرکـز  یمرتبط با اهداف و وظا يهاو طرح حیموظف است در خصوص لوا يبانک مرکز -پ

 . ارائه کند یاسالم يمجلس شورابراي اطالع نمایندگان، به رئیس خود را 
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 پرداخت تنخواه به دولت

 -39ماده

یـک  کمتـر از   دیبه دولت تنخواه با سررسقانون اساسی، ) 53(و ) 52(با رعایت اصول  تواند یم يبانک مرکز -الف

 .  شود هیتسو يا در همان سال بودجه دیکل تنخواه با. کند ءاعطاسال 

ـ مال يکـل درآمـدها   %)7(هفـت درصـد   از  دیـ شده دولت در هر مقطـع از سـال نبا   افتیمانده تنخواه در -ب  یاتی

در شرایط ویژه، با پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب هیأت عالی، مبلـغ   .ذشته تجاوز کنددولت در سال گ افتهی تحقق

 .افزایش یابد%) 10(درصد تواند تا سقف ده  تنخواه دریافتی دولت از بانک مرکزي می

توسـط بانـک    بـه دولـت   دیـ هرگونه تنخـواه جد  يمقرر، اعطا یتنخواه در ظرف زمان هیدر صورت عدم تسو -پ

 .ع استمرکزي ممنو

 عاملیت فروش ارزهاي دولتی

 -40ماده

هـاي  شـده توسـط دولـت و دسـتگاه     هاي ارزي خود، ارز عرضهتواند در چارچوب سیاست بانک مرکزي می -الف

  .قانون مدیریت خدمات کشوري را خریداري کند) 5(اجرائی موضوع ماده 

قـانون مـدیریت   ) 5(هاي اجرائی موضوع ماده براي دولت و دستگاهارز ي عاملیت خرید و فروش بانک مرکز -ب

 .بر عهده داردرا خدمات کشوري 

بانک مرکزي نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقـال مالکیـت ارز بـه بانـک مرکـزي،       -پ

 .معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند

هـاي مجـاز و دیگـر    هـا و صـرافی  بازار ارز از طریق بانکتواند با اختیار کامل براي مدیریت بانک مرکزي می -ت

ها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزي در اختیار خود، اقـدام بـه عرضـه ارز نمایـد و نیـز از هـر       روش

و در به نرخ بازار باید  يو فروش ارز توسط بانک مرکز دیخرهرگونه . شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداري کند

فروش ارز براي مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم . انجام شودکند، اي که هیأت عالی تعیین میمحدوده

 .اجازه مجلس شوراي اسالمی است

 هاي ارزي و مدیریت ذخایر سیاست: فصل هشتم

 دشـده، ي موردنیاز بـراي اسـتقرار نظـام ارزي یا   ها استیس. است» شده تیریشناور مد«کشور،  ينظام ارز -41ماده

 . شود می اتخاذتوسط هیأت عالی 

ها،  از عملکرد مطلوب نظام پرداخت نانیاطم ،یپول يها استیس ياجرا ي موظف است با هدفبانک مرکز -42ماده

ارزي در اختیـار خـود، از جملـه ذخـائر ارزي      ریخـا ذکشور،  هاي خارجیمدیریت بدهیو  ياز نظام ارز یبانیپشت

هاي توسعه کشور، مدیریت قانون احکام دائمی برنامه) 16(متعلق به دولت و صندوق توسعه ملی را با رعایت ماده 

کـه بـا اهـداف بانـک      يا به گونـه  ارزي ریذخا ينگهدار تیریو مد تیفیک ب،یترک زان،یچارچوب حاکم بر م .کند

، سبد ارزي در اختیار بانک مرکزي، بیشترین امنیت، نقدشوندگی و بـازدهی و  حال نیو درع متعارض نبوده يمرکز

 . شود می نیی، توسط هیأت عالی تعباشدممکن را داشته) ریسک(کمترین خطر

 تواند یم  يارز اتیو انجام عمل ی در اختیار خودالملل نیب ریذخا ينگهدار تیریبه منظور مد يبانک مرکز -43ماده

 :اقدام کند ریز اتیبه انجام عملبا تأیید هیأت عالی 

 ؛يو فروش ارز و مشتقات ارز دیخر -1

 ؛ي در چهارچوب این قانونارز التیتسه ياعطا ایو  افتیدر -2
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 فلزات گرانبها؛ ریسا ایطال  يها سکه ایو فروش و معامله شمش  دیخر -3

 ينهادهـا  ای یـ خـارج  يشده توسط دولتهـا  نیتضم ایشره اوراق بهادار منت ریو فروش اوراق خزانه و سا دیخر -4

 ؛یالملل نیب

 هاي مرکزي و مؤسسات اعتباري خارجی؛المللی، بانکنزد نهادهاي مالی بین حساب يافتتاح و نگهدار -5

 هاي مرکزي و مؤسسات اعتباري خارجی؛المللی، بانکافتتاح حساب براي نهادهاي مالی بین -6

 .مورد تأیید هیأت عالی هايروش ریسااستفاده از -7

 شـنهاد یبـه پ در چهارچوب قانون، و پول رایج کشور  ، فلزات گرانبهامربوط به ورود و خروج ارز مقررات -44ماده

 . رسد هیأت عالی می بیکل به تصو سیرئ

مشارکت ارزي و انتشار و خرید و فروش اوراق  ،يارز التیتسه يو اعطا يریگ  مربوط به سپرده مقررات -45ماده

 بیتصـو  ، بـه و اشخاص مرتبط با آنهـا » اشخاص تحت نظارت«هاي ارزي توسط  تعهد یا تضمین پرداخت هرگونه

 . رسد  یمبانکی و نظارت  گذاري مقررات شوراي

 -46ماده

ـ ، ارز )SDR(اعم از طال، حق برداشـت مخصـوص    يبانک مرکز یالملل نیب ریارزش ذخا راتییتغ -الف  ریسـا  ای

 »يبانـک مرکـز   هاي خـارجی ها و بدهیتسعیر دارائی حساب«در  ال،یبرحسب ر هاي خارجی بانک مرکزيدارایی

    .شود ثبت می

مزبور قابـل  حساب ، مانده بستانکار شود »يبانک مرکز هاي خارجیها و بدهیتسعیر دارائی حساب«چنانچه  -ب

 . شود جادیل ااز آن مح دینبا یبده ایاعتبار  گونه چیو ه باشد نمیبرداشت 

ـ تغ جهیبانک مزبور در نت ،يبانک مرکز یمال يکه مطابق صورتها یدر صورت -پ ـ یارزش ذخـا  راتیی  یالمللـ   نیر ب

هـاي  ها و بـدهی تسعیر دارائی حساب«باشد و مانده    مواجه شده انیدر دوره مورد گزارش با ز الیخود برحسب ر

موضـوع مـاده   » حساب اندوخته عام«باقیمانده زیان از محل ، نباشد یکاف زیانپوشش  يبرا »يبانک مرکز خارجی

 دیـ دولت با چنانچه مانده حساب اندوخته عام هم براي پوشش زیان کافی نباشد،. شود این قانون برداشت می) 50(

ـ بـه م  ی، اوراق بهادار دولتـ هیأت نظارت و حسابرسی دییروز از زمان تأ سیظرف مدت    در   باقیمانـده زیـان،   زانی

 هاي خارجیها و بدهیتسعیر دارائی حساب«مانده  شیاوراق مزبور در صورت افزا. قرار دهد يبانک مرکز اریاخت

 .شود میبعد، به دولت عودت داده  يدر سالها »حساب اندوخته عام«یا  »يبانک مرکز

وارد نشـده و   يزدر درآمد ساالنه بانک مرک »يبانک مرکز هاي خارجیها و بدهیتسعیر دارائی حساب«مانده  -ت

 . باشد ینم اتیمشمول مال

تسـعیر   حساب«و برداشت از  زیوار اتئیگزارش جز دیبا ،یماه بعد از اتمام هر سال مال کی یط يبانک مرکز -ث

ایـن   »پ«بنـد   موضـوع ها و مانده اوراق  ییدارا ریدر تسع رییاقالم تغ ،»يبانک مرکز هاي خارجیها و بدهیدارائی

 . رئیس جمهور و رییس مجلس شوراي اسالمی ارسال کند رايرا ب ماده

 هاو انتشار آن یحسابرس ،ی بانک مرکزيمال يهاصورت: فصل نهم

این قـانون  ) 17(مطابق ترتیبات مندرج در ماده در سال  بارکیحداقل  دیبا يبانک مرکز یمال يهاصورت -47ماده

بانک مرکزي، پـس از   یمال يهاصورت. ردیقرار گ یمورد حسابرس هیأت نظارت و حسابرسی بانک مرکزيوسط ت

هاي تفریـغ بودجـه   همچنین گزارش. شوددر روزنامه رسمی منتشر می و تأیید رئیس جمهور، هیأت عالی بیتصو

 . شودبانک مرکزي توسط هیأت نظارت و حسابرسی تهیه و در روزنامه رسمی کشور منتشر می
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شـود و توسـط رئـیس     کزي توسط هیأت نظارت و حسابرسی تهیه مـی هاي تفریغ بودجه بانک مرگزارش -48ماده

این قانون ارسال و در روزنامه رسـمی کشـور منتشـر    ) 17(ماده » ب«بند ) 1(هیأت براي مقامات مذکور در تبصره 

 . شودمی

یـین  هاي تفریغ بودجه بانک مرکزي توسط هیأت عالی تعهاي مالی و گزارشموارد غیرقابل انتشار صورت -تبصره

 . شودمی

ـ احت يهـا  اندوختـه  ،یشده، اندوختـه قـانون   پرداخت هیسرمایه بانک مرکزي متشکل از سرما -49ماده  ریو سـا  یاطی

قابل در برابر تعهدات دولت،  است و رانیا یاسالم يکه متعلق به جمهور باشد  یانباشته م) انیز(ها و سود  اندوخته

 . باشد یمصادره نم ای نیانتقال، تره ،يواگذار

منظـور   »حساب اندوخته عـام « بهسود خالص خود را %) 30(درصد سیموظف است ساالنه  يبانک مرکز -50ماده

اندوختـه  «حسـاب  پس از آن که مانده . نمایدکند، به دولت پرداخت  می نیکه قانون مع يبه نحوکند و باقیمانده را 

 . د، مبلغ مزبور صرف افزایش سرمایه بانک خواهدشدشده بانک مرکزي بالغ شو به پنج برابر سرمایه پرداخت» عام

ـ مزبـور با  انیشود، ز انیمتحمل ز یسال مال در نتیجه عملیات خود در طول ياگر بانک مرکز -51ماده از محـل   دی

ـ نباشد، دولت با یکاف انیپوشش کل ز يبرا »اندوخته عام«حساب  زانیاگر م. شود نیمأت »اندوخته عام«حساب   دی

بانک  اریدر اخت یاوراق بهادار دولتبه میزان کسري، ، هیأت نظارت و حسابرسی دییروز از زمان تأ سیظرف مدت   

به دولت عـودت داده  سودآوري بانک مرکزي در سالهاي بعد، به تناسب  اوراق مزبور در صورت. قرار دهد يمرکز

هاي سـنواتی   این اوراق از حدود و مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار دولتی در قوانین برنامه و بودجه .شود می

 .باشد مستثنی می

 -52ماده

هیـأت   بیکه بـه تصـو   است یبر اساس دستورالعمل ،يصدور اسناد تعهدآور صادره از بانک مرکز يها هیرو -الف

 .رسد یعالی م

آنهـا بـه    لیتبـد  نحـوه  نیو همچنـ  نیبه صورت ع ياد، اوراق و دفاتر بانک مرکزاسن ينگهدار نحوهمدت و  -ب

ـ ا .رسد میهیأت عالی  بیاست که به تصو یآن به موجب دستورالعمل رینظا ای لمیف ایعکس  ـ قب نی هـا و  عکـس  لی

 .دارندحکم اصل اسناد را  دستورالعمل، نیمقرر در ا يهاگذشتن مدت ر آن پس ازیو نظا هالمیف

 سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزي: دهمفصل 

 -53ماده

قـانون و مقـررات آن اداره    نیـ موجـب ا   مستقل اسـت و منحصـراً بـه    یحقوق تیشخص يدارا يبانک مرکز -الف

بـه آنهـا کـه     و وابسته یو مؤسسات دولت یدولت يها، شرکتها مربوط به وزارتخانه و مقررات نیشمول قوان .شود می

بانک مرکزي به صورت خاص مستلزم ذکر نام  ،يبر بانک مرکزشود،  دن این قانون تصویب میاالجراشپس از الزم

  .است

خارج از کشور شعبه  ایبا موافقت هیأت عالی در داخل و  تواند یدر تهران است و م يبانک مرکز یمرکز اصل -ب

 .بدهد یندگیها نمااز بانک کیبه هر  ایو  کند ریدا یندگیو دفتر نما

 .یابدشود و در پایان اسفند همان سال خاتمه میمالی بانک مرکزي از ابتداي فروردین هرسال آغاز می سال -پ

 .است ریپذ فقط به موجب قانون امکان يانحالل بانک مرکز -ت

ارچوب قانون هدر چ از،یموردن هايابزار يریکارگ  خود و به قانونی فیوظا ياجرا يدر راستا يبانک مرکز -54ماده

هیأت عالی، شوراهاي تخصصی، هیأت هاي انتظامی معاونان  ياعضاتعقیب قضائی . برخوردار است تیار کاملاخاز 
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و  فیارچوب وظـا هـ در چ ی کـه ماتیتصـم  و مدیران بانک مرکزي و مدیران صندوق ضمانت سـپرده هـا در قبـال   

یا اقدامات مزبـور صـرفاً   هرگونه دعوي در خصوص تصمیمات . کنند، مجاز نیستخود اتخاذ می یقانون اختیارات

 . تواند علیه بانک مرکزي اقامه شودمی

اعضاي شوراهاي تخصصی هیأت عالی، کارشناسان عضو هیأت انتظامی بـدوي و تجدیـد نظـر، اعضـاي      -55ماده

تشـخیص رئـیس کـل، مشـمول     و نیز معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزي، به) 83(کارگروه موضوع ماده 

 :ریت تعارض منافع هستند و باید موارد زیر را رعایت کنندقواعد مدی

» ج«بنـد  ) 5(موضوع جـزء  » فرم تعارض منافع«در ابتدا و انتهاي دوره مسؤولیت یا اشتغال در بانک مرکزي،  -الف

 .این قانون را تکمیل و به دبیرخانه هیأت عالی تحویل نمایند) 7(ماده 

هـاي  گیري مرتبط با دسـتور جلسـات شـوراها یـا هیـأت     شرکت در رأي در صورتی که انجام امور محوله، یا -ب

 .یادشده، هر نوع تعارض منافعی براي ایشان ایجاد نماید، موضوع را کتباً به دبیرخانه هیأت عالی اعالم نمایند

هاي دریافتی از مؤسسات اعتباري توسط خود یا افراد تحـت تکفـل خـود را حـداکثر     نامهتسهیالت و ضمانت -پ

حکـم ایـن بنـد در    . ظرف مدت یک هفته از زمان دریافت، به صورت مکتوب به دبیرخانه هیأت عالی اعالم نمایند

 .مورد اعضاي هیأت عالی نیز جاري است

اعطاي هرگونه تسهیالت یا قبول تعهدات توسط مؤسسات اعتباري به نفع اعضـاي هیـأت عـالی، اعضـاي      -تبصره

کارشناسان عضو هیأت انتظامی بدوي و تجدید نظر، معاونان، مـدیران و   شوراهاي تخصصی هیأت عالی، قضات و

ها و نیز اعضاي هیأت مدیره، هیأت عامل، مـدیران و سـهامداران   کارکنان مؤثر بانک مرکزي و همسر و فرزندان آن

د، به بانـک  دهنده یا متعهها، باید توسط مؤسسه اعتباري تسهیالتبا آن» اشخاص مرتبط«مؤثر مؤسسات اعتباري و 

اي در حـوزه معاونـت نظـارتی بانـک     معاون نظارتی بانک مرکزي موظف است واحـد ویـژه  . مرکزي گزارش شود

هـا  بـا آن » اشخاص مـرتبط «اسامی افراد یادشده و . مرکزي براي مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ایجاد نماید

 . سانده شودباید مستمراً توسط واحد مزبور به اطالع مؤسسات اعتباري ر

اشخاص تحـت  «اي در  هیچ شغل یا سمت موظف یا غیرموظف، اعم از سمت مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره -ت

اشـخاص تحـت   «همچنین افراد یادشده نباید رابطـه سـهامداري بـا    . یا اشخاص وابسته آنها نداشته باشند» نظارت

 .یا اشخاص وابسته آنها داشته باشند» نظارت

ها، پس از پایان دوره مسـؤولیت  یا اشخاص حقوقی وابسته به آن» اشخاص تحت نظارت«ي با هرگونه همکار -ث

 . یا اشتغال در بانک مرکزي، به مدت دو سال ممنوع است

 :ي ممنوع استبانک مرکزانجام اقدامات زیر توسط  -56ماده

الت به آنان جز در مـواردي  هاي دولت یا نهادهاي دولتی و یا هر شخص دیگر یا اعطاي تسهی تضمین بدهی -الف

  ؛که در این قانون یا سایر قوانین مجاز شده است

تضمین بدهیهاي خارجی دولت که با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده پس از أخذ وثیقـه کـافی    -تبصره

 .به تشخیص هیأت عالی بالمانع است

 وثیقه؛اعطاي تسهیالت یا خطوط اعتباري به مؤسسات اعتباري بدون اخذ  -ب

کننـد، در صـورتی کـه منجـر بـه      هاي بانک مرکزي را پشتیبانی مـی مشارکت در سرمایه شرکتهایی که فعالیت -پ

 تعارض منافع شود؛

هایی که قبل از تصویب ایـن قـانون    حکم شامل مشارکتاین  .ت عالی استأمنافع با هی تعارضتشخیص  -تبصره

 .شود است نیز می  گرفته  صورت
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هـا، مؤسسـات،    وزارتخانـه جام عملیات بانکی براي اشخاصی غیـر از مؤسسـات اعتبـاري، دولـت،     اقدام به ان -ت

 . نها، دانشگاههاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتیاشرکتها، سازم

انجام فعالیت اقتصادي و تجاري صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیـل ورود   -ث

  .مالی یا غیرمالی هزینه یا زیان

 پول و نظام پرداخت: فصل یازدهم

 -57ماده

 . است الیر ران،یا یاسالم يواحد پول جمهور -الف

 .است يبانک مرکز اریدر اخت کشور منحصراً جیانتشار پول را ازیامت -ب

 .پول منتشرشده توسط بانک مرکزي استپشتوانه  ،يبانک مرکز يها ییدارا -پ

در چارچوب مقرراتی که به  یپرداخت رسم يابزارها ریساو  کشور به صورت اسکناس و مسکوك جیپول را -ت

 .شودرسد، توسط بانک مرکزي منتشر میتصویب هیأت عالی می

 یقـانون  انیـ جر ابـد، ی یطبق قانون انتشار م ایبوده و  انیقانون در جر نیا بیتصو خیکه در تار پول رایجفقط  -ث

 .قوه ابراء دارد ،یداشته و به مبلغ اسم

قـانون، شـیوه دیگـري را     کـه ن پذیر است، مگـر آ  ا پول رایج کشور امکانهرگونه دین و یا بدهی فقط بتسویه  -ج

 .با رعایت مقررات، ترتیب دیگري بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد تعیین کرده یا

کشـور بـه    جیـ هـا و مسـکوکات را   کناسمشخصـات اسـ   ریشکل، جنس، رنگ، اندازه، نقشه و سا ،یمبلغ اسم -چ

 .دشو  یم نییتع ،هیأت عالی بیکل و تصو سیرئ شنهادیپ

 .باشد و وزیر امور اقتصادي و دارایی میکل  سیرئ يامضا ياسکناس دارا -ح

جدید با اسکناس و مسکوکاتی که از جریان خارج ها و مسکوکات  اسکناسو ترتیبات جایگزین نمودن ط یشرا -خ

ی که صاحبان آنها در مهلت مقرر و مسکوکات ها ناسمعادل ارزش اسک. شود می نییهیأت عالی تعوسیله شوند به  می

 .شود میمنظور  يبانک مرکز يها به حساب درآمدکنند  مراجعه نمی

 .استکشور  جیشده، منحصر به پرداخت پول را مسکوکات منتشر ایها  در مقابل اسکناس يتعهد بانک مرکز -د

و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، براي امحاء باید در اختیـار بانـک مرکـزي     هااسکناس -ذ

 .قرار گیرد

انجام هرگونه تبلیغ بـر روي  . کلیه حقوق مادي و معنوي طرح اسکناس و مسکوك متعلق به بانک مرکزي است -ر

 . شودیاسکناس و مسکوك یا استفاده از طرح آنها ممنوع و در حکم جعل محسوب م

از مـوارد   ریـ غ یمصـارف  يبـرا  ای ،يبانک مرکز یاعالم مقرراتخارج از  توسط مؤسسات اعتباري اعتبار جادیا -ز

قانون  نیا) 136(و ) 135(اقدامات نظارتی و تنبیهی موضوع مواد  ممنوع و مشمول ،يتوسط بانک مرکز زشدهیتجو

  .است

    .باشد  یم يبه جمهوري اسالمی ایران  بر عهده بانک مرکز متعلق یو حفاظت از جواهرات مل ينگهدار -58ماده

 بانکداري: قسمت سوم

 ياعتبار مؤسسات ، فعالیت، ادغام و انحاللسیتأس بر ناظر مقررات: دوازدهم فصل

 جادیا ،»نظارت تحت اشخاص« ثبت و جادیا زین و یبانک خدمات انواع ارائه ،یبانک اتیعمل هرگونه انجام -59ماده

 مقـررات  هارچوبو در چ يدر نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکز تیو هر نوع فعال یندگینما ای باجه شعبه،

از طریق  یو ارائه خدمات بانک اتیانجام عمل نیهمچن. مجاز است یبانک نظارت و يگذار مقررات يشورا مصوب
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 يشـورا  بیتصـو  بـا  کـه  يمـوارد  جـز به ،آن کاربردي بر بستر تلفن همراه و مشابه يهااینترنتی، برنامه يهاپایگاه

بانک  .است يمنوط به کسب مجوز از بانک مرکز باشد،یممجوز معاف  افتیاز در یو نظارت بانک يگذارمقررات

 گاهیااز جمله درج در پ یبه طرق مقتضاشخاص مجاز و غیرمجاز را  هیکل اسامی و اطالعات موظف است  يمرکز

 .برساند هیو قوه قضائ یانتظام يرویو به اطالع ن نموده یعموم اعالم خود یرسان اطالع

 أخـذ  بـدون  کهرا  یحقوق ای یقیحق اشخاص فعالیت است موظف رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین -60ماده

محض اعالم بانـک مرکـزي و   ، بهندینما یمقانون  این) 59( ماده موضوع اقدامات به مبادرت يمرکز بانک از مجوز

همچنین نیروي انتظـامی موظـف اسـت درصـورت اطـالع از انجـام       . نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کندبدون 

این قانون توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسـب مجـوز از بانـک مرکـزي،     ) 59(هاي موضوع ماده فعالیت

  .مراتب را بالفاصله، کتباً به بانک مرکزي گزارش نماید

 ترتیب این قانون نمایند، به) 59(که بدون أخذ مجوز مبادرت به اقدامات موضوع ماده اشخاصی   مجازات -61ماده

 :گرددمی اعمال ذیل

 جـزاي  باشد، ضمن الزام به بازپرداخت وجوه دریـافتی از مـردم، عـالوه بـر     حقیقی شخص مرتکب چنانچه -الف

) 19(مـاده   6یـا   5به حـبس درجـه    عنوان، هر تحت شده آوري جمع یا تحصیل وجه دوبرابر معادل نقدي حداکثر

 .گردد می قانون مجازات اسالمی، محکوم

 بـه  متعلـق  که اموالی استثناي به اموال آن کل مصادره و انحالل بر عالوه باشد حقوقی شخص مرتکب چنانچه -ب

 به مؤثر سهامداران یا مدیران سایر و عامل مدیر مدیره، هیأت اعضاي شود، مؤسسان، داده عودت باید و است مردم

 قبـال  در ایـن افـراد  . شـوند این مـاده محکـوم مـی   » الف«حبس مذکور در بند  قضائی، به مجازات مرجع تشخیص

 اقتصـادي  جـرائم  از مـاده،  این موضوع جرائم .داشت خواهند تضامنی مسؤولیت ثالث اشخاص به وارده خسارات

 .گردد می محسوب

 مجـوز بانـک مرکـزي    بدون که اشخاصی به خدمت آگاهانه هرگونه فعالیت و ارائه پروانه هرگونه اعطاي -62ماده

 اشـخاص  کلیـه  همچنین، استفاده آگاهانه .است ممنوع نمایند، این قانون می) 59(موضوع ماده  هايفعالیت به اقدام

-می ممنوع) 59(موضوع ماده  اشخاص خدمات از غیردولتی عمومی دولتی و دستگاههاي از اعم و حقوقی حقیقی

به یک یا چند مورد از  مرتکب، حقوقی شخص قانونی نماینده یا حقیقی شخص حکم، صورت نقض این در .باشد

 . شد خواهند با اصالحات و الحاقات بعدي، محکوم قانون مجازات اسالمی) 19(ماده  5هاي درجه مجازات

اي، مشـارکتی،   ري، توسـعه تجـا جـامع،  مقررات ناظر بر تأسیس و اداره انواع موسسات اعتبـاري از قبیـل    -63ماده

-المللی، ملی یا منطقهتوانند در فضاي حقیقی یا مجازي، و در سطوح بینالحسنه و نظایر آن که می تخصصی، قرض

 .رسدگذاري و نظارت بانکی می اي فعالیت کنند، در چارچوب این قانون به تصویب شوراي مقررات

. باشـد عـام امکـان پـذیر مـی     سهامی یا تعاونیعام  یسهام شرکتصرفاً در قالب  مؤسسه اعتباري لیتشک -64ماده

 و چهـل  اصـل  یکلـ  يهـا حدود و ضوابط سهامداري مؤسسات اعتباري، مشمول احکـام قـانون اجـراي سیاسـت    

 .است یاساس قانون) 44(چهارم

 بـانکی، هاي حساب هیکل ثبت به موظف قانون نیا ابالغ از پس ماه حداکثر شش الحسنه قرض يهاصندوق -65ماده

 ان،یاز مشتر یافتیدر يکارمزدها الت،یتسه يو اعطا أخذ ،يگذارسپرده و يریگاعم از سپرده هاو تراکنش اتیعمل

 يمرکـز  بانـک  توسـط  منظـور  نیهمـ  به که ياپارچهکی سامانه در آن، مانند و يجار يهانهیپرداخت حقوق و هز

-فـوق  مهلـت  در ادشدهی سامانه يانداز راه ضمن است موظف يمرکز بانک. خواهندبود شود،یم تیریمد و جادیا

ـ را به سامانه مذکور فراهم نما الحسنهقرض يهاصندوق هیکل یدسترس امکان الذکر،  سـامانه  يانـداز راه از پـس . دی
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خود در سامانه مزبور استنکاف کننـد،   یمال اتیکه از ثبت عمل الحسنهقرض يهاصندوق تیفعال ماده، نیا موضوع

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی  ) 14(ماده » ب«بند ) 2(اجراي حکم تبصره  .شودیم یتلق یرقانونیغ

پـس از  . اندازي سامانه موضوع این ماده توسط بانک مرکزي اسـت و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، منوط به راه

هیچگـاه   نزد آنان شدههاي تودیعسپرده ماندهور، به استناد سامانه مذک که ياشعبهتک الحسنهقرض يهاصندوقآن، 

ـ ن ت،یادامه فعال يبرا باشد، تجاوز نکرده ششم برنامه قانون) 14( ماده) ب( بند) 2( تبصره در مذکور مبلغاز  بـه   ازی

-مبلغ مذکور، متناسب با نرخ تورم اعالم شده توسط مراجع رسمی، افزایش می. رندندا يبانک مرکز از مجوزاخذ 

 .یابد

ممنوع  الحسنهقرض يهاصندوق توسط ينقد اتیعمل انجام ماده، نیا موضوع سامانه يانداز راه از پس -1تبصره 

 قیـ طر از ،)65( ماده موضوع نهخود را پس از ثبت در ساما اتیعمل هیموظفند کل الحسنهقرض يهابوده و صندوق

  .و مانند آن انجام دهند (pos)فروش پایانه دستگاه از استفاده چک، صدور وجه، ینترنتیا انتقال

تواند در مواردي که صندوق هاي قرض الحسنه ملزم به دریافت مجوز از بانک مرکـزي  بانک مرکزي می -2تبصره 

ها را به سازمان اقتصاد اسالمی واگـذار  اي و نظارت بر آنشعبهالحسنه تکهاي قرضهستند، صدور مجوز صندوق

گذاري و نظارت بـانکی  نامه موضوع این تبصره باید به تصویب شوراي مقرراتاجرائی و تفاهمدستورالعمل . نماید

 .برسد

) ملی، خصوصی، داخلی یا خارجی(انتشار هر نوع آگهی یا اطالعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه  -66ماده

هـاي   نیداري به نفع اشخاصی که به فعالیـت اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداري یا ش

ها از این حکم در صورتی  تخلف رسانه. پولی و بانکی بدون أخذ مجوز از بانک مرکزي اشتغال دارند، ممنوع است

که با اطالع از غیرمجاز بودن اشخاص مزبور انجام شود، مستوجب جریمه نقدي تـا میـزان ده  برابـر هزینـه تبلیـغ      

قانون مجازات اسالمی، هر کدام که بیشـتر باشـد   ) 19(جزاي نقدي درجه سه موضوع ماده صورت گرفته یا سقف 

هاي دولتی یا وابسـته  در خصوص تخلف رسانه. شود ها واریز می خواهد بود که به حساب صندوق ضمانت سپرده

و فرهنگـی   قـانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی       ) 29(هاي اجرائی موضوع ماده به دستگاه

به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پـنج سـال   ) تشخیص دادگاهبه(جمهوري اسالمی ایران باالترین مقام مسؤول 

 .قانون اساسی در اجراي احکام این ماده الزامی است) 168(رعایت اصل . محکوم خواهد شد

توسط هـر شـخص از طریـق     »اشخاص تحت نظارت«هرگونه انتشار خبر کذب یا غیرمستند درخصوص  -67ماده

جمعی، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمـومی، جـرم محسـوب و مشـمول مجازاتهـاي       هاي ارتباط رسانه

همچنین مرتکب با شکایت شخص تحت نظـارت ذینفـع، بـه    . شودقانون مجازات اسالمی می) 698(موضوع ماده 

 .شود جبران خسارت مادي و معنوي وارده به وي محکوم می

مـاه   ظرف مدت شـش مکلفند اساسنامه خود را حداکثر  مؤسسات اعتباري، اعم از دولتی و غیردولتی هیکل -68 ماده

گذاري و نظارت بانکی بـه بانـک مرکـزي     در شوراي مقررات دییتأ ، برايشدن این قانونءاالجرا از تاریخ الزم پس

با همکاري سازمان بورس و اوراق بهـادار تهیـه    اساسنامه نمونه مؤسسات اعتباري توسط بانک مرکزي .تسلیم کنند

یـا   یاسـالم  يقبالً توسط مجلس شورا یکه اساسنامه بانک دولت يدر موارد. رسدشود و به تأیید هیأت عالی می می

توسط شـوراي   دیاساسنامه جد تصویبپس از ، شده باشد، قانون یا مصوبه مربوط بیصالح دیگر، تصو مرجع ذي

هاي تخصصـی،  در مورد بانک .گردد ینسخ مرت بانکی و تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی، گذاري و نظا مقررات

 .این قانون عمل خواهدشد) 186(مطابق ماده 
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، اعـم از  »اشخاص تحت نظـارت « در اساسنامه راتییتغتقاضاي تأسیس یا توانند  مراجع ثبت شرکتها نمی -69ماده 

ـ الحسنه و ماننـد آن  ی اعتبار، صندوق قرضبانک، مؤسسه اعتباري غیربانکی، تعاون دون أخـذ مجـوز از بانـک    را ب

» اشخاص تحـت نظـارت  «براي هریک از  تواند می گذاري و نظارت بانکی شوراي مقررات. ثبت برسانند مرکزي به

ـ الرعایه در اساسـنامه خـود    را به درج برخی نکات الزم» اشخاص تحت نظارت«یا  اساسنامه نمونه تهیه نموده و  ای

 .تغییر در مفاد آن مکلف نماید

گذاري و نظارت بانکی  هرگونه تغییر در اساسنامه مؤسسه اعتباري نیازمند أخذ موافقت از شوراي مقررات -70ماده 

روز کـاري بـه درخواسـت تغییـر در اساسـنامه مؤسسـه        30بانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف مدت . است

 یاطـالع رسـان   گـاه یپا بر روي نسخه اساسنامه خود را نیباید آخر تباريمؤسسات اع .اعتباري متقاضی پاسخ دهد

 .خود قرار دهند

انحالل اختیاري مؤسسه اعتباري پس از تصـویب مجمـع عمـومی آن و در چهـارچوب ضـوابط قـانونی        -71ماده 

مؤسسه اعتباري در صورت انحالل اختیاري، مدیر تصفیه . پذیر است مربوط و صرفاً پس از تأیید هیأت عالی امکان

از تـاریخ  . شـود  العاده آن تعیین و پس از تأیید معاون نظارتی  بانک مرکزي منصوب مـی  توسط مجمع عمومی فوق

کلیـه مـدیران و کارکنـان    . باشد هاي مؤسسه اعتباري بر عهده وي می انتصاب مدیر تصفیه، اداره کلیه امور و دارایی

ختیارات خود بـا مـدیر تصـفیه همکـاري نمـوده، اسـناد، مـدارك،        مؤسسه اعتباري مکلفند در محدوده وظایف و ا

انحالل غیراختیاري مؤسسات اعتباري، مشمول . هاي مؤسسه اعتباري را در اختیار وي قرار دهند اطالعات و دارایی

 .باشد احکام فصل هفدهم این قانون می

تواند  ادغام می. ک مرکزي بایکدیگر ادغام شوندتوانند اختیاراً با موافقت باندو یا چند مؤسسه اعتباري می -72ماده 

ها و امکانات  جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهدات، دارایی ادغام یک. جانبه یا چندجانبه باشد صورت یکبه

دو یا چند مؤسسه اعتباري به نحوي که صرفاً شخصیت حقوقی یکی از آنها باقی بماند و شخصیت حقـوقی سـایر   

هـا و   ادغام چند جانبه عبارت است از تجمیع حقوق، تعهـدات و دارایـی  . ادغام شده محو گردد مؤسسات اعتباري

همچنـین، یـک   . امکانات دو یا چند مؤسسه اعتباري به نحوي که یک شخصیت حقوقی جدید از آن حاصل شـود 

ه دو یا چند مؤسسه العاده آن مؤسسه و تأیید هیأت عالی، بتواند با تصویب مجمع عمومی فوقمؤسسه اعتباري می

تصـویب شـوراي   چگونگی ادغام یا تجزیه مؤسسات اعتباري، مطابق دستورالعملی است که به. اعتباري تجزیه شود

ادغام غیراختیاري مؤسسات اعتباري، مشمول احکـام فصـل هفـدهم ایـن     . رسد گذاري و نظارت بانکی می مقررات

 . قانون است

ـ فعال ،یسشرایط و نحوه صـدور مجـوز تأسـ    -73 ماده  يهـا  اعتبـار، صـندوق   يهـا  یتعـاون  ، ادغـام و انحـالل  تی

به موجب دستورالعملی در مواردي که این قانون ساکت است، صرفاً » اشخاص تحت نظارت«الحسنه و سایر  قرض

 .رسد می گذاري و نظارت بانکی شوراي مقرراتخواهد بود که به تصویب 

 عتباريمقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات ا: فصل سیزدهم

 :باشد  می زیر ارکان داراي مؤسسه اعتباري -74ماده

 عمومی صاحبان سهام؛ مجمع -1

 مدیره؛ هیأت-2

 عامل؛ هیأت -3

 .قانونی بازرس و حسابرس -4
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اقدامات مدیرعامل و سایر اعضـاي هیـأت    نظارت برتصویب مقررات داخلی، گذاري، مسؤولیت سیاست -75ماده

حقیقـی توسـط    اي است که از میان اشخاص بر عهده هیأت مدیره مؤسسه اعتباري) ریسک(عامل، و مـدیریت خطر

کلیه اختیـارات الزم بـراي   از  مؤسسه اعتباري رهمدی هیأت. رسد یمبانک مرکزي  دییمجمع عمومی انتخاب و به تأ

هـا در  تصـمیم دربـاره آن   ؤسسه اعتباري، غیر از مـواردي کـه طبـق اساسـنامه، أخـذ     مگیري در مورد اداره  تصمیم

 . باشد ، برخوردار میصالحیت مجمع عمومی است

 :عنوان وظائف اصلی هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباري درج گرددامور زیر باید به -76ماده

هاي نظـام بـانکی کشـور کـه     تحقق اهداف و سیاستمؤسسه اعتباري در راستاي ار کسب وک يراهبردها یینتع -1

 شود؛توسط بانک مرکزي اعالم می

گذاري و نظـارت بـانکی،   موردنیاز، براي اجراي مصوبات هیأت عالی، شوراي مقررات یداخل مقررات بیتصو -2

 شوراي فقهی و دستورات بانک مرکزي؛

ه، مـدیرعامل و سـایر اعضـاي    ریمد أتیه اراتیاخت و هامسؤولیتاي که  ی مناسب به گونهساختار سازمان جادیا -3

 در انطباق با اصول حاکمیت شرکتی کامالً مشخص باشد؛ هیأت عامل

 ، کنترل داخلی و حسابرسی داخلی مؤسسه اعتباري؛)ریسک(ایجاد نظام جامع مدیریت خطر -4

-)ریسک(خطرمؤسسات تابعه و وابسته و کنترل  ایشامل شرکت مادر  مؤسسه اعتباريساختار گروهی تصویب  -5

 .منافع مربوط عارضها و ت

 .شودسایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره در اساسنامه مؤسسه اعتباري مشخص می -1تبصره

مدیرعامل و اعضاي هیأت مدیره نسبت به تخلفات مؤسسـه اعتبـاري در مقابـل مجمـع عمـومی، بانـک        -2تبصره

  . ي صالح مسؤول هستندمرکزي و سایر مراجع ذ

اسـتقرار   يالزم برا يها قانون، دستورالعمل نیماه پس از ابالغ ا سه موظف است ظرف مدت بانک مرکزي -77ماده

. برسـاند  بـانکی  و نظـارت  گـذاري  شوراي مقررات بیتصو و بهکند  هیرا تهمؤسسات اعتباري در  یشرکت تیحاکم

 ،یشـرکت  تیـ در حـوزه حاکم  يصـنعت بانکـدار   يها يالت و نوآورمتناسب با تحو دیبا ادشدهي یها دستورالعمل

 .  شود یروزرسان به

ت عامل، سهامداران أت مدیره، هیأهیروابط ناظر بر ي فرآیندها و اي از ساختارها مجموعه یحاکمیت شرکت -تبصره

حفظ ثبات و سالمت شـبکه   ،نفعان ، تأمین حقوق ذيمؤسسه اعتباريتحقق اهداف براي است که  نفعان يذ ریو سا

تصـویب هیـأت    و ایجاد شفافیت حداکثري، در چهارچوب مقررات بانـک مرکـزي بـه    منافع تعارضکنترل ی، بانک

مؤسسـه اعتبـاري، در چهـارچوب     يهـا  از بخـش  کیـ هر يهـا نحوه توزیع اختیارات و مسؤولیت. رسدمدیره می

 . شود می نییتع حاکمیت شرکتی

 :موظف است ه اعتباريمؤسسهیأت مدیره  -78ماده

از جملـه کمیتـه حسابرسـی، کمیتـه مـدیریت       یو کنتـرل داخلـ   یشـرکت  تیـ هـاي مربـوط بـه حاکم    کمیتـه  -الف

را  ي دیگرضرور هاي کمیتهو  ، کمیته انتصابات، کمیته تطبیق قوانین و مقررات، کمیته جبران خدمات)ریسک(خطر

 .دهـد تشـکیل   بانک مرکـزي حسب اعالم ی مؤسسه اعتباري ها و ساختار گروهمتناسب با اندازه، پیچیدگی فعالیت

ها، شرایط و مدت عضـویت اعضـاء، اختیـارات، وظــایف، نحــوه برگـزاري جلسـات و         ترکیب هر یک از کمیته

بانک مرکزي خواهد بود که بنـا بـه پیشـنهاد  دستورالعملیارچوب هدر چ و سایر مقررات مربوط الزحمه اعضا حق

 .رسد می گذاري و نظارت بانکی رراتشوراي مقتصویب  بـه
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هاي  رعایت الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی توسط مدیرعامل و سایر اعضاي هیأت عامل را از طریق کمیته -ب

وابسته به هیأت مدیره و واحدهاي مرتبط با آنها، مورد پایش دائمی قرار داده و در صورت احراز تخلـف، تصـمیم   

 . مقتضی اتخاذ نماید

مدیره، هیأت عامل و سایر مدیران مؤسسه اعتباري به تشخیص بانک مرکزي موظفند در ابتدا  اعضاي هیات -79ماده

این قانون را تکمیـل و بـه بانـک    ) 7(ماده » ج«بند ) 5(موضوع جزء » فرم تعارض منافع«و انتهاي دوره مسؤولیت، 

 .مرکزي ارسال کنند

تعهدات توسط مؤسسات اعتباري به نفع اعضاي هیـأت مـدیره، هیـأت    اعطاي هرگونه تسهیالت یا قبول  -80ماده

ها به تشـخیص بانـک مرکـزي، بایـد     با آن» اشخاص مرتبط«عامل، مدیران و سهامداران مؤثر مؤسسات اعتباري و 

معاون نظارتی بانک مرکـزي  . دهنده تسهیالت، به بانک مرکزي گزارش شودنفع و مؤسسه متعهد یا ارائهتوسط ذي

اي در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزي براي مـدیریت تعـارض منـافع در نظـام بـانکی      است واحد ویژه موظف

با آنها باید مستمراً توسط واحد مزبـور بـه اطـالع مؤسسـات     » اشخاص مرتبط«اسامی افراد یادشده و . ایجاد نماید

 .اعتباري رسانده شود

مطـابق الگـوي    را خـود  بـانکی  خدمات و عملیات به مربوط يها سامانه موظفند، اعتباري مؤسسات کلیه -81ماده 

 بـه  زیـر  متغیرهـاي  در هریک از تغییر هرگونه که تنظیم کنند اي گونه به ابالغی بانک مرکزي ظرف مدت یک سال

مدیره، اعضـاي هیـأت عامـل و بانـک مرکـزي قابـل        هیأت اعضاي براي ممکن، زمان کمترین با یا برخط صورت

 :مشاهده باشد

 نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباري؛ 

 هاي نقدینگی مؤسسه اعتباري به تفکیک انواع؛ نسبت 

 ها، به تفکیک انواع سپرده؛مانده سپرده 

 مانده تسهیالت اعطائی، به تفکیک انواع تسهیالت؛ 

 مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص؛ 

 ، سررسیدگذشته، معوق، مشکوك الوصول؛، به تفکیک جاري»تسهیالت و تعهدات کالن«مانده  

به تفکیک جاري، سررسیدگذشته، معوق، » اشخاص مرتبط«مانده تسهیالت اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع  

 مشکوك الوصول؛

همـراه نـرخ   بـه ) 7(و ) 6(هاي صورت تفصیلی تسهیالت و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در ردیف 

 الوصول ؛ فتی در هر مورد، به تفکیک جاري، سررسیدگذشته، معوق، مشکوكسود و وثائق دریا

قانون مدیریت خدمات کشوري مصـوب  ) 5(مانده تسهیالت اعطائی به دولت و دستگاههاي اجرائی موضوع ماده  

 با اصالحات و الحاقات بعدي، به تفکیک جاري، سررسیدگذشته، معوق، مشکوك الوصول ؛ 8/7/1386

الوصول و نسبت مطالبات غیرجـاري بـه کـل     غیرجاري به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوك جمع مطالبات 

 مطالبات مؤسسه اعتباري؛

 ؛ »تسهیالت کالن«و گیرندگان » اشخاص مرتبط«شده به تفکیک  میزان تسهیالت امهال 

 هاي مربوط؛  مانده بدهی به بانک مرکزي به تفکیک سرفصل 

 مانده مطالبات از بانک مرکزي؛ 

 صورت سرجمع و تفکیک شده؛ مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباري، به 

 صورت سرجمع و تفکیک شده؛ ، به مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباري 
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 هاي ثابت  به قیمت دفتري و برآورد قیمت روز؛ ارزش دارایی 

 حقوق صاحبان سهام به تفکیک سرفصل؛ 

 سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباري؛ فهرست 

 هاي اقتصادي به تفکیک؛ میزان سهام مؤسسه اعتباري در سایر بنگاه 

 سال گذشته؛گذاران در یک میانگین و باالترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده 

 سال گذشته؛میانگین و باالترین نرخ سود تسهیالت اعطا شده در یک 

 شده توسط بانک مرکزي؛یا اعطاي تسهیالت با نرخ سود بیشتر از نرخ اعالمگیري فهرست قراردادهاي سپرده 

 .هاي عملکردي یا مدیریتی به تشخیص بانک مرکزي سایر شاخص 

گـذاري و نظـارت    تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسـط شـوراي مقـررات    -1تبصره 

 .شود بانکی تعیین می

اي تنظـیم کننـد کـه متغیرهـاي      هاي مؤسسه اعتباري را به گونـه  دیرعامل موظفند فعالیتهیأت مدیره و م -2تبصره

اعضاي هیأت . هاي صادره توسط بانک مرکزي، تجاوز نکند مزبور از حدود تعیین شده توسط قانون یا دستورالعمل

الذکر مسؤول هسـتند و  فوقربط در هریک از موارد مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونان یا مدیران ذي

 .ادعاي جهل نسبت به وضعیت و عملکرد مؤسسه اعتباري از آنان مسموع نیست

  :باید داراي شرایط زیر باشندهیأت عامل مؤسسات اعتباري اعضاي هیأت مدیره و  -82ماده

 ی؛و بانک یامور مال نهیدر زم یدارا بودن تخصص و مهارت کاف 

 بانکی؛اقتصادي و هاي  حوزه علمی، اجرائی یا مدیریتی درتجربه  سال دارا بودن حداقل ده 

 آن؛ يو احکام و ابزارها یاسالم يبا بانکدار یکاف ییآشنا 

 مرتبط؛مدرك دانشگاهی دارا بودن  

 دارا بودن حسن شهرت و امانتداري؛ 

اي وابسـته بـه مؤسسـه    هـ شـرکت همزمـان در   ايِ مشاوره ایکارشناسی  ،ییاجرا ،یتیریسمت مد گونه چینداشتن ه 

 ها؛ هاي وابسته به آناعتباري و نیز در مؤسسات اعتباري دیگر و شرکت

ي از دو اعتبـار  مؤسسـات  ریسا و ياعتبار مؤسسه همانکالن از  التیکنندگان تسه افتیواحد نبودن با در نفع يذ 

  ؛سال قبل از تصدي مسئولیت

 ؛قانون مدیریت خدمات کشوري) 5(موضوع ماده دستگاههاي اجرائی در نداشتن مسؤولیت همزمان  

 ؛مؤسسات اعتباريبه  ينداشتن بدهی غیرجار 

 .سوء پیشینه کیفرينداشتن  

، حداقل سابقه کار ، به تشخیص بانک مرکزيدر صورت داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد یا دکتري مرتبط -1تبصره

 .یابد کاهش میل ، شش و چهار سابه به ترتیباین ماده ) 2(مذکور در بند 

عضویت اعضاي هیأت مدیره، مدیرعامل و معاونان وي در مؤسسات اعتباري شغل تمام وقت محسـوب    -2تبصره

 . شود می

این  83موضوع ماده » ها کارگروه بررسی صالحیت« این ماده، )9(تا ) 1( يدر مورد بندها صیمرجع تشخ -3تبصره

، ایـن مـاده   )10(در مورد بند  یهاي خارجاحکام صادره از دادگاهمرجع صالح براي تشخیص و تطبیق  .قانون است

 .است تهران دادسراي عمومی و انقالب
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عنوان عضـو هیـأت مـدیره، عضـو هیـأت عامـل و مسـؤول واحـدهاي مـدیریت          کارگیري اشخاص بهبه -83ماده

ا، مسـتلزم تأییـد   هـ ، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسات اعتبـاري و تمدیـد دوره مسـؤولیت آن   )ریسک(خطر

 : اعضاي کارگروه مزبور عبارتند از. است» هاکارگروه بررسی صالحیت«صالحیت آنان توسط 

 کل و تأیید هیأت عالی؛   پیشنهاد رئیسسه نفر خبره در امور بانکی با حداقل ده سال تجربه مفید به -1

 نماینده معاون نظارتی رئیس کل؛ -2

 .وزیر امور اقتصادي و دارائینماینده معاون بانک و بیمه  -3

 .شوند و عزل آنها منوط به موافقت هیأت عالی استافراد عضو کارگروه براي مدت دوسال انتخاب می

تصـویب شـوراي    دسـتورالعمل اجرائـی تأییـد و سـلب صـالحیت اشـخاص مـذکور در ایـن مـاده، بـه           -1تبصره

 . رسدگذاري و نظارت بانکی می مقررات

 .ظرف مدت سی روز کاري به منزله تأیید است» هاکارگروه بررسی صالحیت«یی عدم پاسخگو -2تبصره

ها به بانک ، تنها پس از معرفی آن»سرپرست«فعالیت اشخاص در سمت هاي مذکور در این ماده به عنوان  -3تبصره

 . مرکزي براي بررسی صالحیت و در چارچوب مقررات بانک مرکزي مجاز است

شود،  رد می» هاکارگروه بررسی صالحیت«اعتراض اشخاصی که صالحیت آنها توسط  مرجع رسیدگی به -4تبصره

هیأت عالی موظف است ظرف مدت حداکثر سی روز کاري نسبت به اعتراض وارده اظهار نظـر  . هیأت عالی است

 . نماید

نظـارتی داشـته   در صورتی که بانک مرکزي براي تأیید صالحیت اشخاص نیاز به استعالم از دستگاههاي  -5تبصره

عـدم  . باشد، دستگاههاي مزبور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاري از تاریخ وصول استعالم پاسخ دهنـد 

 . شونده استپاسخگویی در مهلت مقرر به منزله پاسخ مثبت دستگاه نظارتی استعالم

هـاي   دن آنان براي تصدي سمتاي و مورد وثوق بوتواند به افرادي که صالحیت حرفهبانک مرکزي می -6تبصره 

اي است، گواهینامـه صـالحیت حرفـه   رسیده» هاکارگروه بررسی صالحیت«مدیریتی در مؤسسات اعتباري به تأیید 

کـارگروه بررسـی   «اي و حـدود صـالحیت دارنـده آن، توسـط     مدت اعتبار گواهینامـه صـالحیت حرفـه   . اعطا کند

ت اعتباري براي تصدي مناصب مدیریتی موضوع ایـن مـاده، از   در صورتی که مؤسسا. شودتعیین می» هاصالحیت

 . باشد اي معتبر استفاده کنند، صرف اطالع رسانی به بانک مرکزي کافی میافراد داراي گواهینامه صالحیت حرفه

همراه محـدوده صـالحیت آنـان و    اي را بهبانک مرکزي موظف است اسامی افراد داراي گواهینامه صالحیت حرفه

 .عتبار گواهینامه، بر روي پایگاه اینترنتی خود قرار دهدمدت ا

ي، مدیرعامل است که از میان اشخاص حقیقـی توسـط هیـأت مـدیره     مؤسسه اعتبارباالترین مقام اجرائی  -84ماده

مـدیره بــه وي تفـویض شـده، نماینـده بانـک محسـوب         و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأتشود  انتخاب می

مدیرعامل، قائم مقام و معاونان وي، اعضاي هیأت . کند مقام و معاونان خود را منصوب می مل، قائممدیرعا. شود می

هـاي  دهند که مسؤولیت اداره مؤسسه اعتباري و اجـراي راهبردهـا و سیاسـت   عامل مؤسسه اعتباري را تشکیل می

بر خالف قوانین و مقررات، مفاد  اعضاي هیأت عامل در برابر تصمیماتی که. مصوب هیأت مدیره را بر عهده دارند

کنند، مسؤولیت دارند و باید به هیأت مدیره پاسـخگو  اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و یا هیأت مدیره اتخاذ می

حدود وظایف و اختیـارات و مـدت   . انتصاب قائم مقام و معاونان مدیرعامل باید به تأیید هیأت مدیره برسد. باشند

عضاي هیأت عامل در چارچوب قوانین، مقررات و اساسنامه مؤسسـه اعتبـاري، توسـط    تصدي و حقوق و مزایاي ا

 . شود هیأت مدیره تعیین می
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، حسابرسی )ریسک(مدیره، مدیرعامل و روساي ادارات یا واحدهاي مدیریت خطر برکناري اعضاي هیأت -85ماده

حکم این ماده، نـافی حکـم   . کزي استپیش از اتمام مدت تصدي، منوط به أخذ موافقت بانک مر داخلی و تطبیق،

هـاي کلـی اصـل     منظور تسهیل اجراي سیاسـت  قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید به) 13(مذکور در ماده 

 .باشدنمی 25/9/1388قانون اساسی مصوب ) 44(و چهارم  چهل 

دادهاي اسـتخدامی منعقـده بـا    اي از احکام یا قرار رئیس هیأت مدیره مؤسسه اعتباري موظف است نسخه -86ماده

. مدیره، هیات عامل و سایر مدیران ارشـد مؤسسـه اعتبـاري را در اختیـار بانـک مرکـزي قـرار دهـد         اعضاي هیأت

 .تشخیص مدیر ارشد با بانک مرکزي است

و هرگونه پرداختی مربوط به اشخاص موضوع ماده   رئیس هیأت مدیره موظف است حقوق، مزایا، پاداش -87ماده

 .هاي مالی و پایگاه اطالع رسانی مؤسسه اعتباري افشاء و منتشر نمایدرا در صورت )86(

 .عضویت همزمان در هیأت مدیره و هیأت عامل در کلیه مؤسسات اعتباري ممنوع است -88ماده

 . مدیرعامل و اکثریت اعضاي هیأت مدیره مؤسسه اعتباري ایرانی باید از اتباع ایران باشند -89ماده

 .مؤسسه اعتباري ایرانی، مؤسسه اعتباري است که اکثریت سهام آن متعلق به اتباع ایران باشد -تبصره

 :موارد زیر مستلزم کسب اجازه از مجلس شوراي اسالمی است -90ماده

تملک سهام مؤسسات اعتباري ایرانی موجود یا مشارکت در تأسیس مؤسسات اعتباري ایرانی جدید توسـط   -الف

 به هر میزان؛هاي خارجی دولت

سهام مؤسسـات اعتبـاري ایرانـی موجـود یـا مشـارکت بـیش از        %) 40(تملک مجموعاً بیش از چهل درصد  -ب 

بـه  (در تأسیس مؤسسات اعتباري ایرانی جدید توسط اشـخاص حقیقـی یـا حقـوقی خـارجی      %) 40(درصد  چهل

 )تشخیص بانک مرکزي

 قـانون ) 44( چهارم و چهل اصل کلی هاي سیاست اجراي نونقا) 5(در کلیه این موارد، رعایت مفاد ماده  -1تبصره

 .و اصالحات بعدي آن ضروري است 25/3/1387اساسی مصوب 

العملی است که با پیشنهاد  هاي خارجی و مشترك بر اساس دستورضوابط ناظر بر تأسیس و فعالیت بانک -2تبصره

 .رسد بانک مرکزي به تصویب هیأت عالی می

طبق دستورالعملی که با پیشنهاد بانـک مرکـزي بـه     مؤسسات اعتباريوه ایجاد اندوخته قانونی میزان و نح -91ماده

درصـد  بیسـت از  نبایـد  اندوختـه قـانونی  . شـود  میرسد، تعیین  میگذاري و نظارت بانکی  شوراي مقرراتتصویب 

سـرمایه   یـزان ته قانونی تا موضع اندوخ .باشدکمتر  ، پس از کسر زیان انباشته سالهاي قبل،سود ویژه ساالنه %)20(

 . بعد از آن، منظور نمودن اندوخته قانونی اختیاري خواهد بود .ثبت شده در مرجع ثبت شرکتها الزامی است

مؤسسات حسابرسی فهرست اعتباري از میان  اتمؤسسو حسابرس بازرس یا بازرسان اصلی و علی البدل  -92ماده

 انتخـاب باشـند،   تأیید بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهـادار  که مورد عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

 .شودعنوان بازرس قانونی و حسابرس مؤسسات اعتباري دولتی تعیین میسازمان حسابرسی به. گردند می

 بدون ربا یبانک اتیعمل :دهمچهارفصل 

بانک مرکزي که به تأیید شوراي مؤسسات اعتباري مجازند در چارچوب قوانین مربوط و مقررات اعالمی  -93ماده

 :هاي زیر را انجام دهنداست، فعالیتفقهی رسیده

 ت؛تسهیالي عطاا وه دسپر شپذیر -1

 خرید و نگهداري انواع اوراق مالی منتشر یا تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزي؛ -2

 هایی مؤسسه اعتباري؛ییدارااوراق مالی اسالمی مبتنی بر  رنتشاا -3

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


33 

 نامه و گشایش اعتبار اسنادي؛انواع ضمانت صدور -4

براي ایفاي تعهـدات ناشـی از گشـایش اعتبـار اسـنادي یـا اعطـاي         ارزقبول سپرده ارزي و خرید و نگهداري  -5

  ؛تسهیالت ارزي

  ؛لپو لنتقاا وتسویه  ،ختداپر -6

 .نظارت بانکیگذاري و  تصویب شوراي مقرراتهاي مرتبط با حوزه بانکداري، باسایر فعالیت -7

هاي مجاز موضوع این ماده و حدود مربوط به بانک مرکزي موظف است با تصویب هیأت عالی، فعالیت -1تبصره 

 . این قانون، تعیین کند) 63(تفکیک انواع مؤسسات اعتباري مذکور در ماده ها را بههریک از آن

مان بـورس و اوراق بهـادار اقـدام بـه تأسـیس      توانند با مجوز بانک مرکزي و سازمؤسسات اعتباري می -2تبصره 

 .نمایند 1/9/1384نهادهاي مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب 

  :مجاز است رزی اشکال در مؤسسات اعتباريتوسط  گیريسپرده -94هماد

 ؛يسپرده جار -1

 الحسنه؛ پرده قرضس -2

 عام؛ يگذار هیسپرده سرما -3

 ؛خاص يگذار هیسپرده سرما -4

 .گذاري و نظارت بانکی و تأیید شوراي فقهی، با تصویب شوراي مقرراتانواع دیگر سپرده -5

-مقـررات  يشورا بیتصو بههاي زیر و در قالب عقود اسالمی که به صورت دنتوان می مؤسسات اعتباري -95ماده

 : به متقاضیان تسهیالت اعطا کنند ،استدهیرس یفقه يشورا دییتأ و یبانک نظارت و يگذار

 الحسنه؛ قرض التیتسه -1

 ن؛یبا نرخ سود مع التیتسه -2

 .نیبا نرخ سود نامع التیتسه -3

 يسپرده جار

متعهـد   مؤسسـه اعتبـاري  . است» قرض بدون بهره« ،يگذار در سپرده جاربا سپرده مؤسسه اعتباريرابطه  -96ماده

تواند با مؤسسه اعتباري می. ند، فوراً پرداخت کدر صورت درخواست آنانرا گذاران  است معادل اصل سپرده سپرده

وسیله کـارت  برداشت از سپرده جاري به. هاي جاري دسته چک اعطا کندرعایت قوانین مربوط، به صاحبان سپرده

 . بانکی و سایر طرق و ابزارهاي مورد تأیید بانک مرکزي مجاز است

 ياعطـا  يرا بـرا  يجار هايسپردهاز مانده  بخشی کند موظف را مؤسسات اعتباري تواندیم يبانک مرکز -97ماده

 .قانون به مصرف برسانند نیا) 99(ه اشخاص و موارد مذکور در ماده ب الحسنهقرض التیتسه

 الحسنه  قرض التیتسه وسپرده 

 »الحسـنه  قـرض  اعطاي براي وکالت« الحسنه،در سپرده قرض يگذار با مؤسسه اعتبار سپرده یرابطه حقوق -98هماد

، فـوراً پرداخـت   در صورت درخواست آنانگذاران را  متعهد است معادل اصل سپرده سپرده مؤسسه اعتباري. است

 يمؤسسـه اعتبـار  . شـود  یقرض الحسنه، جزء منابع مؤسسه اعتبـاري محسـوب نمـ    يها از سپرده یمنابع ناش. ندک

مقرر در  بیالحسنه به ترت قرض التیپرداخت تسه يبراقانونی پس از کسر ذخایر منابع مزبور را کل موظف است 

الحسنه به تصویب مقررات مربوط به نحوه محاسبه و دریافت کارمزد تسهیالت قرض. به مصرف برساند )99(ماده 

 لهیوسـ الحسـنه بـه   برداشت از سـپرده قـرض  . رسدگذاري و نظارت بانکی و تایید شوراي فقهی میشوراي مقررات

   .مجاز است يبانک مرکز دییمورد تأ يو ابزارها هاروش ریو سا ینککارت با

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


34 

-نـه یهزازدواج، تولد فرزند، فوت،  يبراصرفاً  يقرض الحسنه توسط مؤسسات اعتبار التیپرداخت تسه -99ماده

و  نیتـأم  ها،آن يهاخانواده شتیمع نیو تأم ازمندین رعمدیجرائم غ انیزندان يآزاد مارستان،یدر ب شدنيبستر يها

و زنان سرپرست خانوار  یتیحما يتحت پوشش نهادها انیمددجو يضرور يازهایرفع ن ومسکن و اشتغال  ریتعم

 .دیافزایرا به موارد فوق ب گريیمصارف د عالی هیأت بیبا تصو تواند یم يمرکز کبان. مجاز است

از مـوارد   کیالحسنه و سهم هر قرض التیتسه ياعطا طیکه قانون ساکت باشد، سقف و شرا يموارد در -1تبصره

  .رسدیم عالی هیأت بیتصو به ،ياعتبار مؤسسات اریاخت در الحسنهماده از کل منابع قرض نیمذکور در ا

الحسـنه نظـارت کنـد و عملکـرد هریـک از       بانک مرکزي موظف است بر عدم انحراف تسهیالت قـرض  -2تبصره

رسـانی  صورت ماهانه از طریـق پایگـاه اطـالع   الحسنه را به ت قرضمؤسسات اعتباري در ارتباط با سپرده و تسهیال

 .بانک مرکزي به اطالع عموم برساند

-مقررات ویژه بانک. هاي مندرج در این ماده نیستندالحسنه مشمول احکام و محدودیتهاي قرضبانک -3تبصره 

 .رسدگذاري و نظارت بانکی میتصویب شوراي مقرراتالحسنه بههاي قرض

 : هاي زیر استفاده نماینداز روش توانند می الحسنه، مؤسسات اعتباريگذاران قرض منظور تشویق سپرده به -100ادهم

 شده توسط وي؛ گذار یا افراد معرفی الحسنه به سپرده اولویت در پرداخت تسهیالت قرض -1

 الوکاله؛یا معافیت از پرداخت کارمزد یا حقتخفیف  -2

 .تشویقی با تأیید شوراي فقهیهاي سایر روش -3

تصویب شوراي  هاي فوق در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد بانک مرکزي بهاستفاده از روش -تبصره

 .رسدگذاري و نظارت بانکی می مقررات

  ي عامگذارهیسپرده سرما

هاي مذکور در ماده انجام فعالیت گذاران برايگذاري عام، مؤسسه اعتباري وکیل سپردهدر سپرده سرمایه -101ماده

گـذاري عـام را   هـاي سـرمایه  کارگیري سـپرده مؤسسه اعتباري موظف است سود ناشی از به. این قانون است) 93(

 . این قانون، توزیع نماید) 103(مطابق ماده 

نرخ موضـوع  گذاران را که همان مؤسسه اعتباري موظف است حداکثر نرخ سود قابل پرداخت به سپرده -102ماده

بودن یـا  معنی قطعیدرج نرخ مزبور، به. گذاري عام درج نمایداین قانون است، در قرارداد سپرده سرمایه) 25(ماده 

 . تضمین آن توسط مؤسسه اعتباري نیست

-هـاي سـرمایه  کارگیري سـپرده یافته ناشی از بهمؤسسه اعتباري موظف است در صورتی که سود تحقق -103ماده 

گذاران توزیع کند؛ و یافته را بین سپردهمساوي یا کمتر از سود مندرج در قرارداد باشد، تمام سود تحقق گذاري عام

الوکالـه خـود برداشـت    عنوان حقیافته، بیشتر از سود مندرج در قرارداد باشد، مازاد را بهدر صورتی که سود تحقق

 . نماید

 . یافته باید به تأیید بانک مرکزي برسدمحاسبات مربوط به تعیین سود تحقق -1تبصره 

گذاري عام در طول مدت قرارداد ثابت نیسـت و  گذاران سرمایهحداکثر نرخ سود قابل پرداخت به سپرده -2تبصره 

-هـاي سـرمایه  سقف نرخ سود سـپرده «گذاري هیأت عالی در مورد در هر مقطع، تابع تصمیم نشست ویژه سیاست

 . شودنک مرکزي اعالم میاست که توسط با» گذاري عام

 این قانون در قراردادهاي سپرده) 25(مؤسسه اعتباري مجاز به درج نرخ سود بیشتر از نرخ موضوع ماده  -3تبصره 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم و تحت هر عنوان، بیشـتر  در صورتی که مؤسسه اعتباري به. گذاري عام نیستسرمایه

گذاران سود پرداخت کند، مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهـی  مـذکور در مـواد    هبه سپرد) 25(از نرخ موضوع ماده 
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گذار مبالغی را که مازاد بر حد مجاز دریافت نموده، مالـک  در این موارد، سپرده. شوداین قانون می) 136(و ) 135(

 .  ها واریز شودمبالغ مزبور باید به صندوق ضمانت سپرده. نیست

 اص گذاري خسپرده سرمایه

موردنظر  يهاپروژه یمال نیو به منظور تأم ياقتصاد هاي درخواست بنگاه به توانند یم مؤسسات اعتباري -104هماد

گـذاري خـاص، در قالـب صـدور      جـذب سـپرده سـرمایه   . گذاري خاص نماینداقدام به جذب سپرده سرمایهآنان، 

گـواهی مزبـور نشـان دهنـده میـزان      . شـود  یتوسط مؤسسه اعتباري انجام مـ » گذاري خاص گواهی سپرده سرمایه«

مؤسسه اعتباري موظـف اسـت وجـوه جمـع آوري شـده را مطـابق       . مشارکت دارنده آن، در پروژه موردنظر است

قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب عقود با نرخ سود نامعین در اختیار وي قرار داده و بـه عنـوان وکیـل صـاحبان     

هاي بانکی  کلیه حساب. هاي مربوط به پروژه، مشارکت نماید گیري ص، در تصمیمگواهی سپرده سرمایه گذاري خا

گـذاري   گذاران باید در مؤسسه اعتباري پذیرنده سپرده سرمایه پروژه، عملیات توزیع سود و تسویه حساب با سپرده

 .خاص متمرکز باشد

هـا اقـدام بـه جـذب سـپرده       هتوانند براي یـک پـروژه خـاص یـا سـبدي از پـروژ       مؤسسات اعتباري می -1تبصره

 .گذاري خاص نمایند سرمایه

تواند بازپرداخت مؤسسه اعتباري می. گذاري خاص نباید تضمین شودهاي سرمایهپرداخت سود به سپرده -2تبصره

 . گذاري خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد یا بیمه نمایدهاي سرمایهاصل سپرده

خریدار، جـایگزین  . گذاري خاص قابل خرید و فروش در بازار سرمایه استاوراق گواهی سپرده سرمایه -3تبصره

 .شود گذار اولیه می سپرده

فقـط نسـبت بـه اصـل مبلـغ      (نویس، ضامن هاي متعهد پذیرهتواند طبق قرارداد، نقش مؤسسه اعتباري می -4تبصره

گذاري خاص برعهده بگیرد و در ازاي ارائه خدمات ی سپرده سرمایهو بازارگردان را در رابطه با اوراق گواه) سپرده

 .عنوان کارمزد خود دریافت نمایدمزبور، بخشی از سود حاصله را به

، »صندوقپروژه«شوند، باید از سازوکار  ی میمال نیخاص تام يگذار هیسپرده سرما قیاز طر یی کهها پروژه -105ماده

 . کند، استفاده نمایندایی که امکان محاسبه واقعی سود و زیان پروژه را فراهم مییا سایر سازوکاره» شرکت پروژه«

پروژه موردنظر، دامنه خاص، مشخصات  يگذار هیسپرده سرما پذیرشمکلفند قبل از  مؤسسات اعتباري -106ماده

ـ  حساب نهایی با سپرده نحوه تسویه ،یاحتمال بازدهی پـروژه  هـر   که تفکیـ گذاران و سایر اطالعات موردنیـاز را ب

 .کننداعالم مشخص و 

 اعطاي تسهیالت ژهیمقررات و

هاي اقتصادي و خرید کلیه کاالهـا و خـدماتی   توانند براي تأمین مالی انواع فعالیتمؤسسات اعتباري می -107ماده

پرداخت هرگونه تسهیالت یـا ارائـه   . که مبادله آنها منع شرعی و قانونی ندارد، به متقاضیان تسهیالت پرداخت کنند

 . هر نوع خدمت بانکی باید در چارچوب عقود اسالمی مورد تأیید شوراي فقهی انجام شود

هـاي  قـانون پایانـه  «هـا طبـق   تهیه کاالها و خدماتی که خرید و فـروش آن  در مورد اعطاي تسهیالت براي -تبصره

باید در سامانه مؤدیان ثبـت شـود، مؤسسـات اعتبـاري، بعـد از      » 21/7/1398فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 

مانه اندازي سامانه مؤدیان، فقط در صورت ثبت معاملـه مـوردنظر در سـا   انقضاي مهلت مقرر در قانون مذکور و راه

سازمان امور مالیاتی موظف است امکان دسترسی به سامانه مؤدیـان را در  . مزبور، مجاز به اعطاي تسهیالت هستند

 .  حدي که براي اجراي این حکم الزم است، براي مؤسسات اعتباري و بانک مرکزي فراهم کند
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، جریمه تأخیر و سایر مـوارد  التیاقساط تسه و نحوه محاسبه سودنوع عقد، موظفند   مؤسسات اعتباري -108ماده

اي از قـرارداد را در   و نسـخه  صوت شفاف در متن قرارداد ذکـر کننـد   بهضروري مربوط به قرارداد را حسب مورد 

ضمانت ضامن یا ضامنین محدود به اصل بدهی منـدرج در  . اختیار تسهیالت گیرنده و ضامن یا ضامنین قرار دهند

 .شود قه نمیقرارداد است و شامل جرائم متعل

این قانون، از اعتبار ) 192(که مشتري، حسب گزارش شرکتهاي گزارشگري اعتبار موضوع ماده  در صورتی -تبصره

توانند بدون أخذ ضامن یا وثیقـه، بـه وي تسـهیالت خـرد پرداخـت       مناسب برخوردار باشد، مؤسسات اعتباري می

بانـک مرکـزي   . ریـال اسـت  )500,000,000(د میلیـون سقف تسهیالت خرد در زمان ابالغ این قـانون، پانصـ  . کنند

 . گذاري و نظارت بانکی، مبلغ مزبور را افزایش دهد تواند با تصویب شوراي مقررات می

ایـن قـانون   ) 106(تا ) 104(اعطاي تسهیالت با سود نامعین، صرفاً در چهارچوب احکام مذکور در مواد  -109ماده

 .مجاز است

االجراءشـدن ایـن قـانون، چهـارچوب و نحـوه       مـاه پـس از الزم   است حداکثر سـه بانک مرکزي موظف  -110ماده

هـاي مـالی مؤسسـات اعتبـاري را     حسابداري عقود مورد استفاده مؤسسات اعتباري و نحوه انعکاس آن در صورت

 . گذاري و نظارت بانکی به مؤسسات اعتباري ابالغ نماید پس از تصویب شوراي مقررات

اعـم از وثـائق ملکـی و    (است انواع وثایق قابل دریافت توسط مؤسسـات اعتبـاري    مکلف بانک مرکزي -111ماده

گذاري و تعدیل ارزش آنها را متناسب با نوع و میزان  و نحوه ارزش) هاي مادي و معنويغیرملکی مشتمل بر دارائی

نظـارت بـانکی    گـذاري و  تصویب شـوراي مقـررات  تسهیالت و وضعیت اعتباري مشتري، طی دستورالعملی که به

 . رسد، به مؤسسات اعتباري ابالغ کند می

در صورت مازاد بودن ارزش وثـائق بـا لحـاظ نـرخ تعـدیل ارزش وثـایق از        مؤسسات اعتباري مکلفند -112ماده

وثیقـه، یـا فـراهم کـردن امکـان       مازاد، تعـویض  هاي وثیقه آزادسازي به نسبت ها و تعهدات مشتري، مجموع بدهی

ماننـد گشـایش اعتبـار اسـنادي و دریافـت      (ق مازاد براي دریافت تسهیالت یا ایجاد تعهدات جدید استفاده از وثائ

 .نمایند با درخواست مشتري اقدام) ضمانت نامه بانکی

در صورتی که فرایند آزادسازي یا تعویض وثیقه متضـمن پرداخـت هزینـه باشـد، تمامـاً توسـط مشـتري         -تبصره

 .شود متقاضی پرداخت می

سامانه جامع وثایق «شدن این قانون، ءاالجرا سال از تاریخ الزم یک مدت موظف است ظرف بانک مرکزي -113ماده

، اعـم از درخواسـت تـرهین    أخـذ وثیقـه،  کلیـه فراینـدهاي   اندازي سامانه مـذکور،  پس از راه. را ایجاد کند »بانکی

و به هر وثیقـه، شناسـه   باید در این سامانه ثبت شده  اجرا و آزادسازي وثایق تعدیل ارزش، گذاري، ، ارزشتعویض

 .یکتا اختصاص یابد

 امـالك  و اسـناد  ثبـت  سـازمان  نظیـر ) مرکـزي  بانک تشخیص به( مربوط به وثایق اطالعات مراجع دارنده -تبصره

 بهـادار،  اوراق و بـورس  سـازمان  ایـران،  اسالمی جمهوري انتظامی نیروي تجارت، و معدن صنعت، وزارت کشور،

 و اوقـاف  سازمان و اجتماعی تأمین سازمان مالیاتی، امور سازمان شهرسازي، و راه وزارت کشاورزي، جهاد وزارت

 مرکـزي  بانـک  اختیار در برخط صورت به را الزم اطالعات مرکزي بانک ابالغی ضوابط مطابق مکلفند خیریه امور

 .دهند قرار

 پیشگیري از انباشت مطالبات غیرجاري

صورت عدم پرداخت بدهی سررسید شده و گذشت دو ماه از سررسید هر قسـط، مؤسسـه اعتبـاري    در  -114ماده

هاي مشتري نزد همان مؤسسه برداشت تواند معادل مبلغ بدهی سررسید و پرداخت نشده را از هریک از حسابمی
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سایر مؤسسات  هاي مشتري، ازتواند در صورت عدم تکافوي موجودي حساب همچنین مؤسسه اعتباري می. نماید

میزان مانده بـدهی سررسـید شـده و پرداخـت نشـده      اعتباري که مشتري نزد آنها حساب دارد درخواست کند تا به

بانـک مرکـزي موظـف اسـت     . مشتري از حسابهاي وي برداشت و به حساب مؤسسه اعتباري طلبکار واریز کننـد 

د سایر مؤسسات اعتباري و انتقال مانده مبلغ هاي مشتریان بدهکار نزسازوکار هوشمندي را جهت شناسایی حساب

کلیـه مؤسسـات اعتبـاري    . بدهی سررسید شده و پرداخت نشده مشتري به مؤسسه اعتباري طلبکـار فـراهم نمایـد   

عدم همکاري مؤسسات اعتباري، مشمول اقـدامات نظـارتی و   . موظفند در این زمینه با بانک مرکزي همکاري کنند

هاي مشترك متعلق به مشتریان، برداشت از در خصوص حساب. شوددهم این قانون میتنبیهی مندرج در فصل شانز

 .باشد الشرکه می حساب تا سقف سهم

محسـوب شـده، متخلـف، مشـمول     » تخلـف «تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده، از نظر این قـانون   -115ماده

مؤسسات . شود می )118( ادهمو ملزم به پرداخت جریمه به شرح مذکور در  )117( مادهتنبیهات غیرمالی مذکور در 

هاي مالی ناشی از تأخیر را در هنگام امضاي قرارداد بـه اطـالع   اعتباري موظفند فهرست تنبیهات غیرمالی و جریمه

 .  مشتري رسانده و در متن قرارداد درج نمایند

باشـد،  ) با حکم دادگاه(دلیل اعسار یا ورشکستگی بدهکار ، بهاگر تأخیر در پرداخت بدهی سررسیدشده -1تبصره 

، بـه  )تشخیص دادگـاه به(شدن اعسار یا خروج از ورشکستگیمؤسسه اعتباري طلبکار موظف است تا زمان برطرف

در دوران اعسار یا ورشکستگی، هیچگونه تنبیه غیرمالی و مالی متوجه بدهکار معسر یا ورشکسـته  . وي مهلت دهد

 . در حکم اعسار یا ورشکستگی، نباید زمان توقف بیشتر از شش ماه قبل از صدور حکم تعیین شود. ودش نمی

هاي اعسار و ورشکستگی را براي رسیدگی سریع قوه قضائیه موظف است شعب رسیدگی به درخواست -2تبصره 

ان بـا ارائـه درخواسـت    مدعی اعسار یا ورشکستگی موظف است همزم. دهی کندهاي مزبور، سازمانبه درخواست

تفصـیل در  را بـه ) در مورد اشخاص حقیقـی (هاي خود و افراد تحت تکفل خود اعسار یا ورشکستگی، کلیه دارائی

مدعی اعسار یا ورشکستگی به دادگـاه  . شود، ثبت کندهمین منظور توسط قوه قضائیه ایجاد میاي که بهسامانه ویژه

 . ري کشف شود، به نفع دولت ضبط گردددهد در صورتی که دارائی دیگاجازه می

مؤسسات اعتباري موظفند کلیه اطالعات مربوط به پرداخت و بازپرداخـت تسـهیالت و تعهـدات را بـه      -116ماده

قانون برنامه پنجسـاله  ) 18(ماده » ب«موضوع بند » )سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات «صورت برخط در 

به هریـک از  . ثبت نمایند 14/12/1395فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و

مشـتریانی کـه بـدهی    . یابـد اقساط بدهی مشتریان مؤسسات اعتباري در سامانه مذکور، شناسه یکتا اختصاص مـی 

 . شوند شناخته می» مشتري بدحساب«عنوان  سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، به) قسط(

سـامانه متمرکـز تسـهیالت و تعهـدات     «در سـامانه  » مشـتري بدحسـاب  «عنـوان  بت اسامی اشخاص بهث -1تبصره 

بانـک  . دهـد ، امتیاز و رتبه اعتباري آنان را متناسب با میزان و مدت تأخیر در پرداخت اقساط، کاهش می»)سمات(

صـورت بـرخط بـه    ا بـه ر» )سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات «مرکزي موظف است اطالعات مندرج در 

 .این قانون انتقال دهد) 194(پایگاه داده اعتباري کشور موضوع ماده 

سـامانه متمرکـز تسـهیالت و    «هاي مرتبط با آنها توسط موسسه اعتباري در که کلیه تراکنش ییقراردادها -2 صرهتب

ن طرفین اختالفـی نداشـته   و در صورتیکه در مفاد آ است یحکم اسناد رسم ر، ددثبت شده باش» )سمات(تعهدات 

بابت اخذ قرار  یخسارت احتمال عیبه تود ازین عدم جمله از يتجار اسناد يایمزا هیکلو از  استباشند الزم االجراء 

سامانه متمرکز تسـهیالت و  «بانک مرکزي موظف است امکان استعالم برخط از . باشند یخواسته برخوردار م نیتأم

 .  فراهم کند ییقضامراجع را براي » )سمات(تعهدات 
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 تنبیهات غیرمالی

نشده، با توجه به وضـعیت اعتبـاري    پرداخت و شده بدهی سررسید مشتریان بدحساب، متناسب با مبلغ -117ماده

تصـویب شـوراي   ، در چهـارچوب دسـتورالعملی کـه بـه    )حقیقی یا حقـوقی (مشتري و بسته به نوع شخصیت وي 

و  يگـذار  شوراي مقـررات . شوند هاي زیر میمول تمام یا برخی از محدویترسد، مش گذاري و نظارت می مقررات

ـ  کند اضافههاي ذکر شده محدودیترا به فهرست  يگریموارد د تواند یم ینظارت بانک  و شـرائط  بـه  توجـه  بـا  ای

 :دینما یمنتف مؤسسات اعتباري بدهکاران از یبخش ای تمام يبرا را آنها از یبرخ اعمال ،ياقتصاد اوضاع

، »)سـمات (سـامانه متمرکـز تسـهیالت و تعهـدات     «در » مشتري بدحساب«عنوان پس از درج نام مشتري به -الف

 :شودهاي زیر در رابطه با مشتري اعمال میمحدودیت

هـاي  بـانکی از طریـق کـارت بـانکی یـا سـایر روش       هايکاهش تدریجی سقف مبلغ قابل برداشت از حساب -1

 برداشت؛

هـاي انتقـال   هاي بانکی از طریق کارت بـانکی و سـایر روش  قف مبلغ قابل انتقال از حسابکاهش تدریجی س -2

 ؛)هاي شتاب و ساتنانظیر استفاده از سامانه(

 ممنوعیت دریافت تسهیالت جدید؛ -3

 نامه بانکی و گشایش اعتبار اسنادي؛ممنوعیت دریافت ضمانت -4

وسته در فهرست مشتریان بدحساب باقی مانده باشد، عـالوه بـر   درصورتی که نام مشتري بیشتر از چهار ماه پی -ب

 :شود موارد فوق، تنبیهات زیر در باره او اعمال می

 موجب حکم دادگاه؛ممنوعیت انتقال وجه مگر با اذن مؤسسه اعتباري طلبکار یا به -1

 ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب بانکی؛ -2

 چک جدید؛ممنوعیت دریافت دسته -3

مانـده باشـد،    ماه پیوسته در فهرست مشتریان بدحسـاب بـاقی   صورتی که نام مشتري حداقل به مدت ششدر  -پ

 :شود ، تنبیهات زیر درباره وي اعمال می»ب«و » الف«عالوه بر تنبیهات مذکور در بندهاي 

 ممنوعیت صدور چک؛

موجـب حکـم   اعتباري طلبکار یـا بـه  ممنوعیت نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، مگر با موافقت مؤسسه  -2

 دادگاه؛ 

موجـب  ممنوعیت نقل و انتقال هرگونه اموال منقول و غیرمنقول، مگر با موافقت مؤسسه اعتباري طلبکار یـا بـه   -3

 . حکم دادگاه

گـذاري و   ایـن مـاده، توسـط شـوراي مقـررات     ) الف(نحوه اعمال محدودیت هاي مذکور در اجراي بند  -1تبصره

 .شودتعیین می نظارت بانکی

کنندگان خدمات مذکور در این مـاده موظفنـد قبـل از ارائـه خـدمت بـه       مؤسسات اعتباري و سایر ارائه  -2تبصره

بانک مرکزي موظف است دسترسی . مشتریان، از عدم ممنوعیت ارائه خدمت موردنظر به آنان اطمینان حاصل کنند

را بـراي سـازمان بـورس اوراق    » )سـمات (ت و تعهـدات  سامانه متمرکز تسهیال«به فهرست مشتریان بدحساب در 

 . بهادار و سازمان ثبت اسناد و امالك کشور فراهم کند

 . شودهاي مندرج در این ماده برطرف میهاي سررسید شده، محدودیتپس از تسویه بدهی -3تبصره 

پـذیر و   رفع موانـع تولیـد رقابـت    قانون) 61(، موضوع ماده »تسهیل و رفع موانع تولید«ستادهاي استانی  -4تبصره 

ـ تول واحـد  ریتـأخ  کنند احراز که موظفند در صورتی 1/2/1394ارتقاي نظام مالی کشور مصوب   پرداخـت  در يدی

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


39 

 واحـد  یلیتعط به ماده نیا در مذکور یرمالیغ هاتیتنب اعمال و بوده کشور ياقتصاد تیوضع از یناش ،یبانک یبده

ـ  تمـام  ياجـرا  عدم ضرورت شود،یم منجر آن دیتول دیشد افت ای موردنظر يدیتول  یرمـال یغ جـرائم  از یبخشـ  ای

. اعـالم کننـد   يبه بانـک مرکـز   ادشده،یقانون ) 64(تا ) 62(مراحل مذکور در مواد  یماده را پس از ط نیا موضوع

ثبـت  » )سمات(و تعهدات  التیسامانه متمرکز تسه«موظف است بالفاصله، مصوبه ستاد مزبور را در  يبانک مرکز

 يسـتادها . شـود یم قیتعل سالکی مدتبه موردنظر يدیتول واحد به نسبت یرمالیغ هاتیتنب صورت،نیدر ا. دینما

مربـوط، بـه    یتشکل صـنف  قیرا که از طر يدیتول يواحدها هیکل يموظفند تقاضا دیو رفع موانع تول لیتسه یاستان

 .  ندینما یول بررسوص بیستاد واصل شده، به ترت رخانهیدب

محـض  با مؤسسـات اعتبـاري، کلیـه تنبیهـات مـذکور در ایـن مـاده بـه        » اشخاص مرتبط«در خصوص  -5تبصره 

همچنـین  . باشـند ایـن مـاده نمـی   ) 4(اشخاص مزبور مشمول حکم تبصـره  . شودشدن مشتري، اعمال میبدحساب

با مؤسسات اعتباري و اشخاصی که تسهیالت یا تعهدات کالن سررسیدگذشته دارنـد، از  » اشخاص مرتبط«خروج 

 . کشور، بدون اجازه بانک مرکزي ممنوع است

 جریمه مالی

و گـذاري   توسط شـوراي مقـررات  در مورد انواع قراردادها  موقع تعهدات،تخلف از انجام به مهینرخ جر -118ماده

شـرایط و   مه،ینرخ جر نییموظف است در تعگذاري و نظارت بانکی شوراي مقررات. شود می نییتع نظارت بانکی

 . هاي جریمه را تعدیل کندداده و عنداللزوم، نرخ کشور را مدنظر قرار ياوضاع اقتصاد

هرگونـه   دریافـت . جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتري قابل محاسبه و دریافـت اسـت   -119ماده

ـ  .وجه دیگر تحت عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتري یا ضامن وي ممنـوع اسـت   سـود از   أخـذ  نیهمچن

عالوه بر الزام مؤسسه اعتباري به اعاده مبالغ دریـافتی  مطلقاً ممنوع بوده و  مهیاز جر مهیو جر مهیسود، سود از جر

 .قانون است نیا) 136(و ) 135( موادمشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی غیرمجاز، 

منظور از اصل بدهی مشتري در قراردادهاي تسهیالت با سود معین، اصل تسهیالت دریافتی مشتري بعالوه  -تبصره

 . سود و جرائم مربوط به بعد از سررسید، جزء اصل بدهی مشتري نیست. سود مندرج در قرارداد تا سررسید است

باشد، بابـت تسـویه اصـل بـدهی     ط مشتري، مادامی که اصل بدهی وي تسویه نشدهوجوه پرداختی توس -120ماده

 مـه یجر مشتريکه به  یدر صورت، پس از تسویه اصل بدهی. شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباري است منظور می

جریمـه   در ایـن مرحلـه،  . گـردد واریـز مـی  » حساب ویژه جـرائم «وجوه پرداختی توسط وي، به  تعلق گرفته باشد،

جدیدي به مشتري تعلق نمی گیرد، لکن تنبیهات غیرمالی تا زمان پرداخت کل جرائم متعلقه و خـروج از فهرسـت   

 .باشد مشتریان بدحساب برقرار می

شود و موجـودي   افتتاح می به وسیله بانک مرکزي نزد هریک از مؤسسات اعتباري» حساب ویژه جرائم« -121ماده

با تصـمیم کـارگروهی    ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباري،شده در حساب  عیجوه تجمو. آن متعلق به دولت است

 یبـده  هیتسـو ي بـرا  متشکل از نمایندگان وزارت دادگستري، دادستانی کل کشور و بانک مرکـزي در هـر اسـتان،   

 سـات موساشخاص مـرتبط   ياستثنا بهاند، ی که حسب رأي دادگاه معسر و ورشکسته تشخیص داده شدهبدهکاران

ي و بدهکاران کالن بانکی، با اولویت بدهکاران خرد معسر و ورشکسته همـان مؤسسـه و مـدت اعسـار یـا      اعتبار

شوند، موظفنـد پـس از حصـول     بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می. گیردمیمورد استفاده قرار  ورشکستگی،

. م نزد همان مؤسسه اعتبـاري واریـز نماینـد   تمکن مالی، وجوه موردنظر را به دولت برگردانده و حساب ویژه جرائ

پرداخت نکنند، تنبیهات غیرمـالی موضـوع   ) حساب ویژه جرائم(مادامی که اشخاص مزبور بدهی خود را به دولت 

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


40 

درخواسـت بـدهکار   توانـد بـه  در صورت ضرورت، دادگاه می. این قانون در جق آنان برقرار خواهدبود) 117( ماده

 .ا بخشی از تنبیهات مزبور را لغو نمایدمعسر یا ورشکسته، تمام ی

این قانون در موارد زیر به مشـتریان  ) 118(و ) 117( موادهاي مالی و تنبیهات غیرمالی مذکور در جریمه -122ماده

 :گیردبدحساب تعلق می

 ؛معینبا نرخ سود  قرض الحسنه و تسهیالت التیعدم پرداخت به موقع اقساط  تسه -1

محاسبه سود و  ،قرارداد یا فسختمام ا، پس از نیمعریدر عقود بانرخ سود غ مؤسسه اعتباريعدم پرداخت طلب  -2

 ، مشـتري در عقـود مزبـور  . آنو توافق بر سر نحوه پرداخت مؤسسه اعتباري  یطلب قطع نیی، تع)پروژه(طرح انیز

 .شود می مهیو جر هاتیمشمول تنب ،توافق شده ایفاي تعهداتدر صورت عدم  و مرحله نیپس از اتنها 

خدمات  ریارائه سا ای ياعتبار اسناد شیبه واسطه صدور ضمانت نامه، گشا يکه مشتر یتعهدات مال ایفايعدم  -3

 .   به نفع بانک بر عهده گرفته است ،يتوسط بانک به و یبانک

رجـاري،  اعطاي مهلت به مشتري بدحساب، یا عقد قرارداد جدید با هدف تمدید تسـهیالت اعطـائی غی   -123ماده

دسـتورالعمل امهـال یـا تمدیـد مطالبـات      . نباید منجر به دریافت سود مرکب و جریمه مضـاعف از بـدهکار شـود   

 .رسد گذاري و نظارت بانکی و تأیید شوراي فقهی میتصویب شوراي مقرراتسررسیدگذشته به

ي اصالح کند که امکـان  را به نحو» )سمات(سامانه متمرکز تسهیالت و تعهدات«بانک مرکزي موظف است : تبصره

نظارت بر نحوه محاسبه سود و جرائم و موجودي حساب ویژه جرائم، نزد هر بانک فراهم شود و از اجـراي مـواد   

 .اطمینان حاصل نماید) 123(و ) 119(

 یبانک اتیمقررات ناظر بر عملسایر 

ن مؤسسـات اعتبـاري بـا بانـک     مقررات ناظر بر عملیات بانکی بین مؤسسات اعتباري با یکـدیگر، و بـی   -124ماده

 .گذاري و نظارت بانکی و تایید شوراي فقهی برسد مرکزي باید به تصویب شوراي مقررات

کلیه شعب مؤسسات اعتباري ایرانی، اعم از این که در داخل کشـور، منـاطق آزاد تجـاري یـا خـارج از       -125ماده

تقر در داخل ایران و مناطق آزاد تجـاري، فقـط   کشور فعالیت کنند، و نیز کلیه شعب مؤسسات اعتباري خارجی مس

 .باشند در چارچوب این قانون مجاز به عملیات بانکی می

، منوط بـه تصـویب   )جمعی(انجام اقدامات زیر توسط مؤسسات اعتباري به صورت فردي یا سندیکایی  -126ماده

 :هیأت مدیره مؤسسه اعتباري در چارچوب ضوابط بانک مرکزي است

 سهیالت و قبول تعهدات کالن؛اعطاي ت -الف

 .و قبول تعهدات به نفع آنان به هر میزان» اشخاص مرتبط«به  اعطاي تسهیالت -ب

-مؤسسات اعتباري موظفند قراردادهاي موضوع این ماده و ضمائم آنها را بالفاصله بر روي پایگاه اطـالع  -1تبصره

تعهـدات ناشـی از قراردادهـاي موضـوع ایـن مـاده بایـد        همچنین هرگونه تأخیر در ایفاي . رسانی خود قرار دهند

 . رسانی مؤسسه اعتباري براي اطالع عموم، افشا شودبالفاصله از طریق پایگاه اطالع

گـذاري و   توسـط شـوراي مقـررات   » مـرتبط  اشـخاص «و » تسهیالت و تعهدات کالن« مصادیقحدود و  -2تبصره

تسـهیالت کـالن و اعطـاي     اعطـاي سسـات اعتبـاري بـراي    همچنین سقف مجـاز مؤ . شودنظارت بانکی تعیین می

، توسـط شـوراي   )جمعـی (صورت فردي یا سندیکایی به اشخاص مرتبط یا قبول تعهدات به نفع آنان، به تسهیالت

 .   گرددگذاري و نظارت بانکی تعیین می مقررات

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


41 

ه تسهیالت و تعهـدات کـالن و   کفایت و نقدشوندگی وثائق و احراز توانمندي ضامن یا ضامنین مربوط ب -3تبصره

با مؤسسه اعتباري باید به تأیید مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره » اشخاص مرتبط«تسهیالت و تعهدات مربوط به 

 . برسد

 هاي مالیها و تهیه گزارشمقررات مربوط به ثبت داده: فصل پانزدهم

و انتشار  هیته دستورالعمل نیها و همچن داده پردازشآوري و  ثبت، جمع شیوهموظف است  بانک مرکزي -127ماده

 بیتصو و بهکند این قانون تهیه  ابالغماه پس از  را ظرف مدت شش مؤسسات اعتباري اتیاطالعات مربوط به عمل

 :باشد که يا هگون به دیاستانداردها و ضوابط مزبور با. برساندگذاري و نظارت بانکی  شوراي مقررات

ـ مربـوط بـه عمل   يهـا  و کلیه تـراکنش  انیها مشتمل بر مشخصات مشتر و جامع داده يفور ح،یثبت صح -1 و  اتی

شـده قابـل مشـاهده و    هاي ثبـت شود و هرگونه تغییر و اصالح در داده نیتضم کپارچهیخدمات بانکی به صورت 

  .پیگیري باشد

ز مشتري، شعبه، مدیران میانی، اطالعات موردنیا(در سطوح مختلف  اطالعات عیسر و بازیابی جووامکان جست -2

 .باشدوجود داشته شدههاي ثبتبا استفاده از داده) هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباري و بانک مرکزي

شده قابل تهیه هاي ثبتهاي مالی موردنیاز، با استفاده از دادهسایر گزارشو ی مؤسسات اعتباري مال يهاصورت -3

 .  آزمایی باشدو راستی

 يها تراکنش ها و حساب به اطالعات کلیهبانک مرکزي برخط ی مؤسسات اعتباري موظفند امکان دسترس -1تبصره

 الت،یاقساط تسه افتیدر الت،ی، پرداخت تسهحسابانسداد  واز جمله افتتاح و خدمات بانکی  اتیمربوط به عمل

 . ندیرا فراهم نماو سایر اطالعات مورد درخواست صدور ضمانت  ي واعتبارات اسناد شیگشا

تشویقی و تنبیهی الزم بـا  از ابزارهاي تسریع و حسن اجراي این حکم منظور  به بانک مرکزي مجاز است -2تبصره

 . گذاري و نظارت بانکی استفاده نماید تصویب شوراي مقررات

عنـوان  غیردولتی و نیز حسابرسانی کـه بـه  » تاشخاص تحت نظار«بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل  -128ماده

موظفند به محض اطـالع از   شوند،دولتی مستقر می» اشخاص تحت نظارت«نماینده یا مأمور سازمان حسابرسی در 

عدم رعایت این حکم بـراي اولـین بـار موجـب     . گزارش نمایند بانک مرکزيزیر، مراتب را به  تخلفاتهر یک از 

سال، و تکرار تخلف موجب محرومیت دائمی شخص متخلـف   اي به مدت یک حرفه محرومیت متخلف از فعالیت

 :اي استاز فعالیت حرفه

 ؛»اشخاص تحت نظارت«ها توسط  هاي مالی یا ثبت نادرست آنعدم ثبت تراکنش 

 ؛»اشخاص تحت نظارت«مقررات مرتبط با فعالیت  ن وینواتخلف از قهرگونه  

 و حسابرس مستقل؛ یارائه اطالعات مورد درخواست بازرس قانوناز » اشخاص تحت نظارت« يخوددار 

 .شود» اشخاص تحت نظارت«هاي مالی که مانع از اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهرگونه رفتاري  

 »اشخاص تحت نظارت«بر  نظارت: شانزدهم صلف

مرکزي هستند و باید تمامی موظف به همکاري با ناظران و بازرسان بانک » اشخاص تحت نظارت«کلیه  -129ماده

 .اطالعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند

کـه عـالوه بـر     نحـوي  باشـد، بـه   صورت نظارت یکپارچه می نظارت بانک مرکزي بر مؤسسه اعتباري، به -130ماده

شی از فعالیت گـروه مؤسسـه اعتبـاري نیـز مـورد      نا) ریسک(فعالیت مؤسسه اعتباري، خطر) ریسک(ارزیابی خطر

 . نظارت و ارزیابی قرار گیرد
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ـ قـ یاشخاص حق هیکل مؤسسه اعتباري شامل گروه -1تبصره هـاي تابعـه و وابسـته و    ی اعـم از شـرکت  حقـوق  ای ی

 ینترلک ،یمال ،یتیریمد ،یتیاز روابط مالک يبه واسطه برخوردار بانک مرکزي صیاست کـه به تشخ سهامداران مؤثر

 .قرار دهند) ریسک(، مؤسسه اعتباري را به صورت مؤثر در معرض خطرگریبه هر نحو د ایو 

 .رسد گذاري و نظارت بانکی می تصویب شوراي مقررات دستورالعمل نظارت یکپارچه به -2تبصره

گـروه   مؤسسه اعتباري موظف است اطالعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعـی و وضـعیت مـالی    -131ماده

هاي انفرادي و تلفیقی در قالب موردنظر بانک مرکزي ارائـه کنـد و زمینـه     صورت گزارش است، به  مؤسسه اعتباري

 .صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید ها و اطالعات را به دسترسی ناظران و بازرسان بانک مرکزي به داده

صورت عین یا الکترونیکی  به   مؤسسات اعتبارياوراق بازرگانی و اسناد و دفاتر  نگهداري وهیمدت و ش -132ماده

 موجـب دسـتورالعملی کـه    و همچنین نحوه تبدیل عین اسناد به عکس، فیلم، اسناد الکترونیکی و یـا نظـایر آن، بـه   

الکترونیکـی ایجـاد   اسنادي که به صورت . شود میرسد، تعیین  میگذاري و نظارت بانکی  کمیته مقرراتتصویب  به

ها و سایر مراجع قـانونی، حکـم اصـل     ها، اسناد الکترونیکی و نظایر آن در دادگاه ها، فیلم اند و همچنین عکس شده

 .دارنداسناد را 

 »اشخاص تحت نظارت«تخلفات انتظامی 

انک مرکـزي  ب. شود یا مدیران آنها تخلف محسوب می » اشخاص تحت نظارت«انجام موارد زیر از سوي  -133ماده

) 135(موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، با استفاده از اقدامات نظارتی و تنبیهی مـذکور در مـاده   

توانـد قبـل یـا بعـد از      همچنین بانک مرکزي مـی . نماید این قانون نسبت به ممانعت از تداوم و تکرار تخلف اقدام 

را براي رسیدگی به هیأت انتظامی بانـک    »شخاص تحت نظارتا«اعمال اقدامات نظارتی و تنبیهی مزبور، تخلفات 

 :مرکزي ارجاع دهد

هـا و   هـا، بخشـنامه   تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربـوط و نیـز تخطـی از مقـررات، دسـتورالعمل      -1

 ها؛اثرکردن آن دستورات بانک مرکزي و هرگونه تالش براي بی

صادره بانک مرکزي و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهاي تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهاي  -2

 مذکور براساس آنها صادرشده است؛

 تخطی از مفاد اساسنامه؛ -3

 شده به بانک مرکزي در مورد انجام اقدامات اصالحی؛ تخطی از تعهدات ارائه -4

مالی آن مؤسسه اعتباري یا شبکه بانکی یا  گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سالمت اقداماتی که منافع سپرده -5

 ؛)به تشخیص بانک مرکزي( اندازد نظام پرداخت را به مخاطره می

هـاي   عدم تنظیم و نگهداري صحیح دفاتر، حسابها، اطالعات و صورتهاي مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل -6

هـا بـه بانـک     صورتهاي مالی و گزارش اطالعات،  ها، ابالغی بانک مرکزي و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده

 ها؛ مرکزي و صندوق ضمانت سپرده

خودداري از ارائه اطالعات در مواردي که به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یـا افشـاء آن    -7

 است؛

 جلوگیري از اعمال نظارت بانک مرکزي؛ -8

عامل و سایر مناصب مدیریتی مؤسسات اعتباري بدون تأییـد بانـک    فعالیت به عنوان عضو هیأت مدیره، هیأت -9

 مرکزي؛

 توقف فعالیت مؤسسه اعتباري بدون عذر موجه؛ -10
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 آنها بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛ افشاي اسرار بانکی مشتریان و یا اطالعات حسابهاي  -11

 جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛ -12

 ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، ارائه خدمات به آنها ممنوع است؛ -13 

ها در مواردي که به موجب این قانون بـه صـندوق اختیـار داده    عدم اجراي دستورات صندوق ضمانت سپرده -14

 است؛شده

 .گذاري و نظارت بانکی سایر موارد مشابه به تشخیص شوراي مقررات -15

هرگونـه رفتـاري از   . این قانون هسـتند ) 25(هاي موضوع ماده مؤسسات اعتباري موظف به رعایت نرخ -134ماده

گذاران یا افزایش سود یـا کـارمزد دریـافتی از    سوي مؤسسات اعتباري که نتیجه آن افزایش سود پرداختی به سپرده

گذاري یـا مسـدود    گیرندگان به سپرده م تسهیالتگیرندگان یا متقاضیان خدمات بانکی باشد، از جمله الزاتسهیالت

) 136(و ) 135(کردن بخشی از تسهیالت دریافتی، ممنوع بوده و مشمول اقدامات نظارتی و تنبیهی مذکور در مواد 

 .این قانون است

 اقدامات نظارتی و تنبیهی 

تی و تنبیهـی زیـر را در مـورد    تواند یک یا چند مـورد از اقـدامات نظـار   معاون نظارتی بانک مرکزي می -135ماده

  :متخلف اعمال نماید» اشخاص تحت نظارت«

اخطار کتبی به شخص تحت نظارت یا مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و رئیس یا هریک از  -1

 مدیره آن؛  اعضاي هیأت

حسابرسی و   مرکزي و تهیه گزارشاي در مقاطع زمانی موردنظر بانک دستور تهیه صورت هاي مالی میان دوره -2

 بازرس قانونی؛

 دستور انجام اقدامات اصالحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزي؛ -3

 ؛»شخص تحت نظارت«انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حسابهاي  -4

 سوي بانک مرکزي؛انتصاب ناظر مقیم براي حصول اطمینان از حسن اجراي اقدامات اصالحی مقرر از  -5

 متخلف؛» اشخاص تحت نظارت«تشدید الزامات احتیاطی براي  -6

 به افزایش سرمایه؛» اشخاص تحت نظارت«مکلف کردن  -7

 پیشنهاد افزایش نرخ سپرده قانونی مؤسسه اعتباري به هیأت عالی؛ -8

گـذاري  به شوراي سیاستمؤسسه اعتباري متخلف » سقف نرخ سود سپرده سرمایه گذاري عام«پیشنهاد کاهش  -9

 پولی و ارزي؛

 ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب؛ -10

 از انجام بعضی از عملیات یا خدمات بانکی؛» اشخاص تحت نظارت«ممنوعیت یا محدودیت موقت یا دائم  -11

شـخص تحـت   «مدیران  عامل یا هیأت مدیره، هیأت اعضاي از تعلیق یا سلب صالحیت موقت یا دائم هریک -12

 ؛»نظارت

 .گذاري و نظارت بانکی ارائه پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباري به شوراي مقررات -13

 . گذاري و نظارت بانکی به شوراي مقررات» تحت نظارتشخص «لغو مجوز ارائه پیشنهاد  -14

» اشخاص تحت نظارت«این ماده توسط بانک مرکزي، ) 14(تا ) 10(هاي در صورت اعمال مجازات ردیف -تبصره

. توانند حداکثر ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت انتظامی تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد    می

درهرحال، تـا   .هیأت انتظامی موظف است ظرف مدت ده روز کاري از تاریخ دریافت اعتراض، صدور حکم نماید
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عنها لغو نشده باشد، مجازات مزبور به قوت خود بـاقی و دسـتور بانـک مرکـزي در آن     ت معترضزمانی که مجازا

 . االجراست  زمینه الزم

 مکلف است حسب درخواست دادستان انتظامی بانک مرکزي یا رئیس کل، ،بانک مرکزي یهیأت انتظام -136ماده

را در مـورد   ریـ ز یهـ یاقـدامات تنب توانـد  یهیأت انتظـامی مـ  . رسیدگی نماید» اشخاص تحت نظارت«به تخلفات 

  :دیاعمال نما یا مدیران آنها متخلف» اشخاص تحت نظارت«

 ها؛ دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته -1

سـرمایه یـا پانصـد میلیـارد     %) 1(درصـد  سـقف یـک  تـا  » شـخاص تحـت نظـارت   ا«اعمال جریمه نقدي براي  -2

 هرکدام که بیشتر باشد؛ریال ) 500,000,000,000(

مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعامل و یا هر یک از اعضاي هیأت مدیره  اعمال جریمه نقدي براي مدیرعامل، قائم -3

  ؛یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد ریال )50,000,000,000(میلیارد  پنجاهتا 

مدیره از خـدمات   هیأت اعضاي از یک هر یا و مدیرعامل معاونان مدیرعامل، مقام قائم انفصال دائم مدیرعامل، -4

 .دولتی و عمومی

اشخاصی که بدون أخذ تأییدیه صالحیت از بانک مرکزي یا پس از عزل، تعلیق، عدم تأیید مجدد  تیفعال -137ماده

مل و عضو هیأت مدیره مقام مدیرعامل، معاونان مدیرعا و یا لغو تأییدیه صالحیت قبلی، در سمتهاي مدیرعامل، قائم

اشخاص . شود در وجوه و اموال عمومی محسوب میمؤسسات اعتباري فعالیت نمایند، در حکم تصرف غیرقانونی 

شود، از سـوي هیـأت    مذکور عالوه بر مجازات مربوط به آن که بنا به شکایت بانک مرکزي توسط دادگاه تعیین می

ازاي هـر روز   ریـال بـه    )1,000,000,000( تا مبلغ یک میلیاردانتظامی مؤسسات اعتباري به پرداخت جزاي نقدي 

یـک از اسـناد تعهـدآور مؤسسـه اعتبـاري       مدیران موضوع این ماده، مجاز به امضاي هیچ. شوند تخلف محکوم می

 .باشند نمی

طرح هرگونه دعـوي که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزي باشـد، بایـد بـه طرفیـت بانـک مرکـزي        -138ماده

صورت پذیرد و در مواردي که به تشخیص مرجع قضایی، اقدامات نظارتی بانک مرکزي موجب ایراد خسارت بـه  

صـرفاً در  . شود یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزي جبران می» اشخاص تحت نظارت«

اص مسؤول جبـران خسـارت   صورت اثبات تقصیر مدیران و کارکنان بانک مرکزي توسط مراجع قضائی، این اشخ

هاي رسـیدگی بـه تخلفـات اداري    این حکم، مانع از رسیدگی به عملکرد مدیران و کارکنان توسط هیأت. باشند می

 .کارمندان نیست

باشد  می» اشخاص تحت نظارت«منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستاي اعمال نظارت بر  -تبصره

مل آمده در تمامی مراحل از جمله تأسیس، اعطاي مجوز، نظارت بـر فعالیـت، تغییـرات    و مشتمل بر اقدامات به ع

 .باشد ثبتی، بازسازي، ادغام، انحالل و تصفیه می

 و انحالل مؤسسه اعتباري ی، ورشکستگاحکام مربوط به بازسازي، گزیر :مهفدهفصل 

 -139ماده

 یمـال  و یحقوق راتییتغ از پس زینو  هاي بهمن و مرداد هر سال ماه انیموظفند در پا کلیه مؤسسات اعتباري -الف

ـ ته یبـانک  رتگذاري و نظا مصوب شوراي مقررات يخود را بر اساس استانداردها »تیوضع هیانیب« ،عمده و بـه   هی

ـ یو ب یداخلـ  طیو مح طیشرا نییمتضمن تب دیبا تیوضع هیانیب. ندیارائه نما بانک مرکزي و  ی مؤسسـه اعتبـاري  رون

مخـاطرات  هـا،    ، میـزان و ترکیـب بـدهی   هـا  دارایـی  یو درجه نقدشوندگ بیترک ،زانیآن م یآت تیوضع ینیب شیپ

و تمهید ابزارهاي الزم جهت بازگرداندن وضعیت موسسه اعتباري به شرایط  هاو نحوه مقابله با آن روشیپ یاحتمال
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بانک مرکزي معاون نظارتی . باشد اصالحی پیشنهادي عادي پس از وقوع نابه سامانی هاي مالی در قالب یک برنامه

 جـه یقرار داده، نت لیو تحل هی، آن را مورد تجزمؤسسه اعتباري تیوضع هیانیب افتیاست بالفاصله پس از در موظف

 .کندگزارش  یگذاري و نظارت بانک به شوراي مقررات ي،ریگ میتصم يرا برا

، بـا  »الـف «موضوع بند   گزارش افتیموظف است بالفاصله پس از در یگذاري و نظارت بانک شوراي مقررات -ب

آن را  تیوضـع  دهد وقرار  یمورد بررس مؤسسه اعتباري را هري مربوط به ها العاده، گزارش جلسات فوق يبرگزار

در مـواردي کـه شـوراي     .دیـ مشخص نما »بحرانی«یا » در معرض خطر«، »قابل قبول« نیاز عناو یکیبا اختصاص 

گذاري و نظارت بانکی ضروري تشخیص دهد مؤسسه اعتبـاري موظـف اسـت بـا اسـتفاده از مؤسسـات        اتمقرر

هـاي کلیـه    در هر حال کیفیت دارایـی . هاي خود اقدام کند حسابرسی معتمد بانک مرکزي به ارزیابی کیفیت دارایی

. مورد ارزیـابی قـرار گیـرد   بار باید توسط حسابرس معتمد بانک مرکزي  سال یک مؤسسات اعتباري حداکثر هر سه

 . گذاري و نظارت بانکی کاهش یابدتواند با تصویب شوراي مقرراتمدت یادشده می

 االجـرا شـدن  الزمماه پس از  سه مدت موظف است حداکثر ظرف بانکی و نظارت يگذار شوراي مقررات -1تبصره

مذکور  مواردرا با استفاده از » بحرانی«و » در معرض خطر«، »قابل قبول«ي ها تیمربوط به وضع فیقانون، تعار نیا

 .کندو به بانک مرکزي ابالغ  بیاطالعات ممکن الحصول، تصو ریقانون و سا نیا )81(در ماده 

اشـخاص  «، نافی وظیفه بانک مرکزي در خصوص پایش مستمر وضـعیت  )الف(اي بند هاي دوره گزارش -2تبصره

معاون نظارتی بانک مرکزي موظف است هر زمان تشخیص دهـد کـه مؤسسـه اعتبـاري در     . نیست» تحت نظارت

قرار گرفتـه اسـت، بالفاصـله مراتـب را بـراي أخـذ تصـمیم بـه شـوراي          » بحرانی«یا » در معرض خطر«وضعیت 

 . ري و نظارت بانکی گزارش کندگذا مقررات

تشخیص داده شود، بانک مرکـزي بایـد بالفاصـله    » در معرض خطر«در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباري  -پ

در . ایـن قـانون  موظـف کنـد    ) 141(و ) 140(مطابق مواد » برنامه بازسازي«مؤسسه اعتباري موردنظر را به اجراي 

 . عتباري سلب صالحیت نمی شودفرآیند بازسازي، از مجمع عمومی مؤسسه ا

تشخیص داده شود، بانک مرکزي موظف است با استفاده از » بحرانی«در صورتی که وضعیت مؤسسه اعتباري  -ت

» عملیـات گزیـر  «گذاري و نظـارت بـانکی،    بینی شده در این قانون و تحت نظارت شوراي مقرراتاختیارات پیش

عملیات گزیر، با عزل هیأت مدیره و هیأت عامل . این قانون آغاز کند) 144(تا ) 142(مؤسسه مزبور را مطابق مواد 

 . شود مؤسسه اعتباري و سلب صالحیت از مجمع عمومی آن آغاز می

 بازسازي مؤسسه اعتباري

شـوراي  . اختیارات بانک مرکزي در مورد مؤسسـات اعتبـاري درحـال بازسـازي بـه شـرح زیـر اسـت         -140ماده

 :تواند موارد مشابه دیگر را به فهرست ذیل اضافه کند نکی میگذاري و نظارت با مقررات

و الزام مجمـع عمـومی یـا هیـأت مـدیره       اعضاي هیأت مدیره و هیأت عاملسلب صالحیت تمام یا بخشی از  -1

 حسب مورد به انتخاب اعضاي جدید؛

 افزایش سرمایه؛الزام به  -2

 اعمال محدودیت در تعیین سود سپرده؛ -3

 ودیت در توزیع سود سهام؛اعمال محد -4

 اعمال محدودیت در انجام عملیات بانکی و ارایه خدمات بانکی؛ -5

 ؛شرکتها سایرمتعلق به مؤسسه اعتباري در الشرکه  فروش یا واگذاري تمام یا بخشی از سهام یا سهمالزام به  -6

 یا خریداران دیگر؛ مدیریت داراییهاي  به شرکتمؤسسه اعتباري هاي  فروش تمام یا بخشی از داراییالزام به  -7
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 تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛الزام به  -8

 ها بین سهامداران؛ ممنوعیت توزیع اندوخته -9

گذاري و نظارت بانکی  مطابق مصوبه شوراي مقرراتاي به سهام  هاي غیرسپرده تبدیل تمام یا بخشی از بدهی -10

 ؛قرارداد مربوطیا طبق 

، پـس از  در صورت حصول اطمینان از امکان بازپرداخت به موقع آن يمشروط توسط بانک مرکز یمال نیتأم -11

 .گذاري و نظارت بانکی و تأیید هیأت عالی تصویب در شوراي مقررات

چنانچه هریک از اعضاي هیأت مدیره، هیأت عامل یا سایر مدیران مؤسسه اعتباري در حال بازسـازي، بـه    -تبصره

گذاري و نظارت بـانکی اسـتنکاف کنـد،     تشخیص بانک مرکزي، از اجراي برنامه بازسازي مصوب شوراي مقررات

و جبـران   اسـالمی   قانون مجازات) 19(موضوع ماده  6یا  5هاي درجه  از مجازات یا چند مورد حسب مورد به یک

 .شوند میمحکوم  خسارات وارده

در «هرزمان معاون نظارتی بانک مرکزي تشخیص دهد که مؤسسه اعتباري درحال بازسازي از وضـعیت   -141ماده

گـذاري و نظـارت بـانکی     خارج شده است، باید مراتب را براي أخذ تصـمیم، بـه شـوراي مقـررات    » معرض خطر

 . گزارش کند

 گزیر مؤسسات اعتباري

» بحرانـی «گـذاري و نظـارت بـانکی     توسـط شـوراي مقـررات     مؤسسه اعتبـاري  وضعیت که یدر صورت -142ماده

مؤسسه  رانیموظف است مد بانک مرکزيتشخیص داده شود و تشخیص شوراي مزبور به تأیید هیأت عالی برسد، 

 .مدیر گزیر قرار دهد کند و اداره مؤسسه اعتباري را در اختیارعزل  اعتباري را

عنوان مدیرگزیر کلیه مؤسسـات اعتبـاري درحـال    موجب قانون، بهها، بهصندوق ضمانت سپرده رعاملیمد-1تبصره

قائم را به عنوان  يگریفرد د یعال اتیه دییبا تا تواند یضمانت سپرده ها م صندوق رعاملیمد. شودگزیر تعیین می

 .منصوب کند زیرمقام خود در موسسه اعتباري در حال گ

مجمـع  اختیـارات  . باشـد  هیأت مدیره و هیأت عامل مطابق اساسنامه مـی داراي کلیه اختیارات گزیر  مدیر -2تبصره

موجب قانون، بـه شـوراي   تا پایان عملیات گزیر و انحالل مؤسسه اعتباري در حال گزیر، بهصاحبان سهام  یعموم

 .شود گذاري و نظارت بانکی تفویض می مقررات

سهامداران، اعضاي هیأت مدیره و هیأت عامل و کلیه کارکنان مؤسسه اعتباري در حـال گزیـر ملـزم بـه      -3تبصره

یـا اطالعـات    ها تحویل اسناد، مدارك و داراییهرگونه خودداري از . همکاري با بانک مرکزي و مدیر گزیر هستند

 6یـا   5هـاي درجـه    از مجـازات  ند مـورد یا چ به یکمربوط به مؤسسه اعتباري در حال گزیر، موجب محکومیت 

 .استجبران خسارات وارده و اسالمی   قانون مجازات) 19(موضوع ماده 

 هـا و تعهـدات   هـا، بـدهی   گزارش کـاملی از وضـعیت دارایـی    بار،کیماه  موظف است هر سه گزیر ریمد -4تبصره

 .ارائه کند گذاري و نظارت بانکی شوراي مقرراتو اقدامات انجام شده را به  مؤسسه اعتباري در حال گزیر

گذاران و سـهامداران، اقـدامات   براي جلوگیري از ایراد صدمات بیشتر به سپردهموظف است  گزیر ریمد -143ماده

الزم را به موقع اجرا بگذارد و حداکثر ظرف مدت دو ماه، اقداماتی را که اجـراي آنهـا نیـاز بـه تصـمیم گیـري در       

. گـذاري و نظـارت بـانکی پیشـنهاد کنـد      رد، براي اتخاذ تصمیم به شوراي مقرراتمجمع عمومی صاحبان سهام دا

هاي ارائه شده توسـط  شنهادیپدر خصوص  ،يظرف مدت ده روز کار بانکی باید و نظارت گذاري شوراي مقررات

اصله بانکی را بالف گذاري و نظارت شوراي مقررات مصوبات موظف است گزیر ریمد. گیري کندمیتصم مدیر گزیر،

 .ی به موقع اجرا بگذاردقضائ یدگیبه رس مبدون الزاو 
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توانـد پیشـنهادهاي زیـر را در خصـوص مؤسسـه اعتبـاري در حـال گزیـر بـه شـوراي            مدیر گزیر مـی  -144ماده

توانـد مـوارد دیگـري را بـه      گذاري و نظارت بانکی مـی  شوراي مقررات. گذاري و نظارت بانکی ارائه کند مقررات

 :اضافه کندفهرست ذیل 

هاي مؤسسه اعتباري در حال گزیر یا اوراق بهادار مبتنـی   ها و بدهی تمام یا بخشی از دارائی واگذاري ایفروش  -1

 .گرید اشخاص ایو  ییدارا تیریمدهاي شرکت گر،ید مؤسسات اعتباريبه بر آن 

» مؤسسـه اعتبـاري موقـت   «به یک  هاي مؤسسه اعتباري در حال گزیر ها و بدهی انتقال تمام یا بخشی از دارائی -2

 ماده؛ نیا )1(مطابق با تبصره 

ی طبـق  مراحل قانون یبه سهام پس از ط مؤسسه اعتباري در حال گزیرنشده  هاي ضمانت تبدیل بخشی از بدهی -3

 ؛کندمقرراتی که هیات عالی تصویب می

 داوطلب؛ مؤسسه اعتباري کیدر  مؤسسه اعتباري در حال گزیرادغام  -4

 .مؤسسه اعتباري در حال گزیرنحالل ا -5

 نفعـان از گیرندگان و سایر ذيگذاران، تسهیالتبا هدف رسیدگی به امور سپرده» مؤسسه اعتباري موقت« -1تبصره

محـض تأسـیس   به. شودتحت گزیر تشکیل می اعتباري مؤسسه هاي بدهی و ها دارایی از بخشی یا تمام انتقال محل

هاي مؤسسه اعتباري درحال گزیر به آن، مؤسسـه اعتبـاري   ها و بدهیانتقال تمام دارائیو » مؤسسه اعتباري موقت«

ـ فعال توانـد  یمـ سال  ي مدت سهبرا حداکثر» مؤسسه اعتباري موقت«. شود درحال گزیر منحل می . باشـد  داشـته  تی

. مجـاز اسـت   ساله کی ي دوره دو يبرا حداکثرگذاري و نظارت بانکی ت با تصویب شوراي مقرراتمد نیا دیتمد

مؤسسه «تأمین مالی . شودمی واگذار یردولتیغ بخش به» مؤسسه اعتباري موقت« هاي یادشده،پس از انقضاي مهلت

توسط بانک مرکزي، با درخواست مدیر گزیر، تصـویب هیـأت عـالی، و تأییـد رئـیس کـل مجـاز        » اعتباري موقت

 .باشد می

در صورتی که طی این مدت، وضعیت مؤسسـه اعتبـاري   . ل استسا مدت زمان اجراي عملیات گزیر، سه -2تبصره

در حال گزیر بهبود نیابد، یا در مؤسسه اعتباري دیگري ادغام نشود، مـدیر گزیـر موظـف اسـت انحـالل آن را بـه       

تواند در اثناي مهلت مذکور  نیز انحالل مؤسسه  مدیر گزیر می. گذاري و نظارت بانکی پیشنهاد دهد شوراي مقررات

 .گذاري و نظارت بانکی پیشنهاد کند اري در حال گزیر را به شوراي مقرراتاعتب

 ادغام مؤسسه اعتباري در حال گزیر در مؤسسه اعتباري دیگر

گذاري و نظارت بانکی با پیشنهاد مـدیر گزیـر، مبنـی بـر ادغـام مؤسسـه        در صورتی که شوراي مقررات -145ماده

ي داوطلب دیگر، موافقت کند، مدیر گزیر باید بالفاصله فرایند ادغام را اعتباري در حال گزیر در یک مؤسسه اعتبار

پـس  . هاي مؤسسه اعتباري در حال گزیر را به آن مؤسسه اعتباري منتقل نمایـد  ها و بدهی آغاز نموده و کلیه دارائی

ال گزیـر  از پایان عملیات ادغام و اعالم رسمی آن توسط بانک مرکزي، شخصیت حقوقی مؤسسـه اعتبـاري در حـ   

ها و تعهدات له یا علیه آن، بـه مؤسسـه اعتبـاري پذیرنـده     براي همیشه پایان یافته تلقی شده و کلیه حقوق، دارایی

 .  موضوع ادغام باید به تصویب مجمع عمومی مؤسسه اعتباري داوطلب برسد. شود ادغام، منتقل می

مدیر گزیر موظف است نسخه الکترونیکی کلیه دفاتر و سایر اسناد و مدارك مؤسسه اعتباري ادغام شده را  -تبصره

دفاتر و سـایر اسـناد و مـدارك    همچنین مؤسسه اعتباري پذیرنده ادغام موظف است . به بانک مرکزي تحویل دهد

 .نمایدبه مدت ده سال نگهداري مؤسسه اعتباري ادغام شده را 

 الل مؤسسه اعتباري در حال گزیرانح
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گـذاري و نظـارت    در صورتی که مدیرگزیر، انحالل مؤسسه اعتباري در حال گزیر را به شوراي مقررات -146ماده

بانکی پیشنهاد دهد و این پیشنهاد به تصویب شوراي مزبور و تأیید هیأت عالی برسد، مراتب انحالل جهت ثبـت و  

موجب این ها، بهصندوق ضمانت سپرده رعاملیمد .شود و فرایند تصفیه آغاز می آگهی به مرجع ثبت شرکتها اعالم

مـدیرعامل  . گـردد شوند، تعیین مـی صورت غیرارادي منحل میعنوان مدیر تصفیه مؤسسات اعتباري که بهقانون، به

در موسسه اعتبـاري   تواند با تایید هیات عالی فرد دیگري را به عنوان قائم مقام خود صندوق ضمانت سپرده ها می

 .در حال تصفیه منصوب کند

توانـد   گـذاري و نظـارت بـانکی مـی     تصویب انحالل مؤسسه اعتباري درحال گزیر توسط شوراي مقررات -تبصره

در صـورتی کـه بـه تشـخیص شـوراي      . همراه با تقاضاي صدور حکم ورشکستگی از قوه قضائیه یا بدون آن باشد

ها و تعهدات آن باشد، باید  هاي مؤسسه اعتباري درحال گزیر کمتر از بدهی رائیگذاري و نظارت بانکی، دا مقررات

همزمان با صدور حکم انحالل، تقاضاي ورشکستگی مؤسسه اعتباري در حال گزیر توسط بانـک مرکـزي بـه قـوه     

 ها توسط دادگـاه در صورت صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباري، صندوق ضمانت سپرده. قضائیه ارسال شود

 .شودعنوان مدیر تصفیه مؤسسه اعتباري ورشکسته تعیین میبه

هـا   با پیشنهاد رئیس کل یا معاون نظارتی بانک مرکزي و تصویب هیأت عالی، صندوق ضـمانت سـپرده   -147ماده

هاي ضمانت شده مؤسسه اعتباري را مطابق احکام مندرج در فصل هجدهم این قانون پرداخت  موظف است سپرده

 . نماید

خود ملغی  مجوزهاي صادره توسط بانک مرکزي، خودبهکلیه ، انحالل یا ورشکستگی پس از صدور حکم -148دهما

در انتهـاي نـام    »درحال تصـفیه «عبارت  مؤسسه اعتباري موردنظر، از در کلیه مراسالت و اعالماتباید گردد و  می

 .مؤسسه اعتباري استفاده شود

مؤسسه اعتباري  انجام هرگونه عملیات جز آنچه براي تصفیه رشکستگی،صدور حکم انحالل یا و پس از -149ماده

  .است ضرورت دارد، ممنوعدر حال تصفیه 

پـس از   ،باشد و در صورت تقاضاي مدیر تصفیه سال می ، دومدت زمان انجام عملیات مربوط به تصفیه -150ماده

پـس از خاتمـه   . قابـل تمدیـد اسـت   گـر  دیسال  یکحداکثر براي  بانکی و نظارت گذاري اترتصویب شوراي مقر

ماه توسط مـدیر تصـفیه بـه مرجـع ثبـت شـرکتها اعـالم و در         یک مدتعملیات تصفیه، مراتب باید حداکثر ظرف 

 .آگهی شود ،مزبور مؤسسه اعتباري تعیین شده در آخرین اساسنامه روزنامه رسمی و روزنامه کثیراالنتشار

تاریخ توقـف مؤسسـه   دهد،  در مواردي که دادگاه حکم به ورشکستگی مؤسسه اعتباري درحال گزیر می -151ماده

تا زمان صدور حکم  شروع عملیات گزیرمعامالتی که از تاریخ  .، تاریخ آغاز عملیات گزیر استاعتباري ورشکسته

وص معـامالت تـاجر متوقـف مسـتثنی     انجام شده، از احکام قانون تجارت در خصـ  گزیر رورشکستگی توسط مدی

العملی است که به تصویب هیأت  هاي مؤسسه اعتباري ورشکسته طبق دستور ها و بدهی گذاري دارایی ارزش. است

 .رسدعالی می

، اولویت پرداخت به ترتیب طبقات هورشکست شده ومؤسسه اعتباري منحلها و تعهدات  در تصفیه بدهی -152ماده

 :باشد زیر می

 ستانکاران داراي وثیقه به میزان وثیقه؛ب -الف

 :نسبت به مازاد بر وثیقه به ترتیب زیر» الف«سایر بستانکاران و بستانکاران بند  -ب

 ؛ دادرسی هاي هزینه و مؤسسه هیتصف و انحالل ر،یگز بازسازي، به مربوط هاي هزینه

 ؛خدمات و کاال فروش بابت طلبکارانحقوق 
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 ؛ بابت حقوق و مزایا ،و هیأت عامل رهیبه استثناي اعضاي هیأت مد مؤسسه اعتباريحقوق و مزایاي کارکنان 

 گذاري؛ هاي سرمایه جز سپرده ها به اصل سپرده -4

 شده؛ هاي ضمانت ها بابت پرداخت سپرده مطالبات صندوق ضمانت سپرده -5

 ي؛مطالبات بانک مرکز -6

 ؛انحالل عام تا زمان گذاري هاي سرمایه سپرده و سود اصل -7

 باشد؛اصل سپرده دارندگان گواهی سپرده خاص در صورتی که مؤسسه اعتباري بازپرداخت آن را تعهد کرده -8

  ؛ها سایر بدهیمالیات و  -9

 ؛حقوق ممتازه وفق قانون -10

 حقوق دارندگان اوراق تبعی؛ -11

 حقوق سهامداران ممتاز؛ -12

 .حقوق سهامداران عادي -13

باشـد، از محـل عوایـد حاصـل از فـروش       به وثیقـه گذاشـته شـده    مؤسسه اعتباريهایی از  راییچنانچه دا -تبصره

در صورتی کـه طلـب مـرتهن بـیش از عوایـد حاصـل از       .  شود هاي مزبور، ابتداء حقوق مرتهن پرداخت می دارایی

. گـردد  پرداخـت مـی   مـاده  نیدر ا رهاي مقر التفاوت طلب بر حسب اولویت الذکر باشد مابه هاي فوق فروش دارایی

کمتر از ارزش کارشناسی رهینه باشد، مرتهن مکلف است به محض دریافـت طلـب    معادل یا چنانچه طلب مرتهن

 .اقدام نماید وثیقهخود، نسبت به آزادسازي 

در هیچ صورتی حق استناد بـه ادعـاي تهـاتر بـراي پرداخـت      درحال تصفیه،  مؤسسه اعتباريبدهکاران  -153ماده

هرگونـه تهـاتر فقـط بـا پیشـنهاد مـدیر گزیـر یـا مـدیر تصـفیه و تصـویب شـوراي             . دارنـد ـود را نهاي خبدهی

 .این قانون مجاز است) 152(گذاري و نظارت بانکی با رعایت مفاد ماده  مقررات

باید ظـرف مهلـت زمـانی     ،گذاران و کارکنان به استثناي سپردهمؤسسه اعتباري درحال تصفیه،  طلبکاران -154ماده

ـ روز کاري تمامی اسناد و مدارك مربوط به مطالبات خود را ارا 90کثر حدا کـه در   انیطلبکـار مطالبـات   .نماینـد ه ئ

کـه   باشـد  مـی ه اسناد خود ننمایند، در صورت تأییـد تنهـا زمـانی قابـل پرداخـت      ئفرصت زمانی مزبور اقدام به ارا

 .پرداخت شده باشد )152( مطالبات سایر طلبکاران وفق ترتیبات موضوع ماده

، امـوال و  )152( ها و ایفاي تعهدات بر اساس اولویت هـاي تعیـین شـده در مـاده     پس ازپرداخت بدهی -155ماده

مانده ابتدا به بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران اختصاص می یابد و مازاد بـه ترتیـب مقـرر در     وجوه باقی

تکلیف ننموده باشد، به نسبت سهام بین  عیینخصوص ت اسنامه در اینو در صورتی که اس مؤسسه اعتبارياساسنامه 

 .شود میسهامداران تقسیم 

ماهـه   پس از اعالم خاتمه عملیات تصفیه، مدیر تصفیه موظف است براي سه بار و در فواصل زمانی یک -156ماده

وجـوه، امـوال،   مدعی هسـتند   که حقیقی و حقوقی را اشخاصکلیه  ،انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار از طریق

 .فراخوان نمایداست،  مؤسسه اعتبارينزد ها آناشیاء و اسناد و اوراق بهادار 

ـ متعلق به اشخاص که پس از یک ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی موضوع ا و اموال آن بخش از وجوه -تبصره  نی

 .گرددتلقی شده و مطابق قانون تعیین تکلیف می المالکاموال مجهولباقی مانده باشد،  مؤسسه اعتباريماده نزد 

 اعتباري  تصـفیه  مدیر تصفیه باید همزمان با اعالم ختم امر تصفیه، دفاتر و سایر اسناد و مدارك مؤسسه -157ماده

 . تحویل دهد بانک مرکزي شده را به
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و از مقرر در این قانون بوده تابع احکام  مؤسسات اعتباريامور مربوط به ورشکستگی، انحالل و تصفیه  -158ماده

در حکـم آن  کـه   وارديدر مـ شمول مفاد قانون تجارت و اصالحیه هاي بعدي و سایر قوانین مغایر مستثنی بوده و 

هاي بعدي آن، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  مفاد قانون تجارت و اصالحیه ، تابعاین قانون معین نشده است

 .باشد مربوطه میو سایر قوانین 

مؤسسـه  یـا تصـفیه    گزیـر دلیل اقداماتی کـه در جریـان    تصفیه بهمدیر یا گزیر  تمامی دعاوي علیه مدیر -159ماده

 . شود طرح بانک مرکزي مبه طرفیت باید ، انددادهانجام اعتباري در چهارچوب اختیارات قانونی خود 

منجر به ورود زیان به اشخاص  گزیر یا مدیر تصفیه که اعمال خارج از حدود اختیارات مدیر یدر صورت -160ماده

بانک مرکزي مکلف است در موارد تعدي و تفـریط بـه   . شود زیان وارده توسط بانک مرکزي جبران می شده باشد،

دعـاوي  . اند، رجوع، یا علیه آنان اقامه دعـوي نمایـد  تشخیص دادگاه، به اشخاصی که مرتکب تعدي یا تفریط شده

 .کند که به پرونده ورشکستگی رسیدگی می  شود دادگاهی رسیدگی میدر همان  مزبور

هـاي رسـیدگی و معاضـدت     مکلـف بـه پرداخـت هزینه بانک مرکزيدر تمامی دعاوي موضوع این ماده،  -تبصره

در صورتی که به حکم دادگاه، مدیر گزیر یـا تصـفیه مقصـر باشـند، بانـک       .تصفیه استمدیر گزیر و مدیر قضائی 

 .می تواند براي دریافت هزینه هاي انجام شده به آنان رجوع کندمرکزي 

 تبـانی مرجع قضائی در جریان بازسازي، گزیر یا تصفیه مؤسسـات اعتبـاري،    به تشخیص در صورتی که -161ماده

باشـد،  شـده  و میـل  حیف اموالییا  باشد،تمام یا بخشی از غرما، قراردادهایی منعقد شدهبه ضرر  صورت گرفته، یا

 .شود مرتکب، مجرم شناخته شده و ضمن الزام به جبران ضرر و زیان وارده، طبق قانون مجازات می

گذاري و نظارت  فقط با درخواست رئیس کل، تصویب شوراي مقررات ،و گزیر بازسازي عملیاتتوقف  -162ماده

 نفعـان  ران یـا سـایر ذي  سـهامدا  از جملـه دعـوي   طرح هرگونه دعوي. بانکی و تأیید هیأت عالی امکان پذیر است

 یـا گزیـر   منجر به توقف یا برگشت فرآینـد بازسـازي   ،یئدر مراجع قضا مؤسسه اعتباري درحال بازسازي یا گزیر

 .شود نمی

شود، مگر پس از تأیید شوراي  دادخواست ورشکستگی مؤسسات اعتباري در مراجع قضائی پذیرفته نمی -163ماده

 .گذاري و نظارت بانکی مقررات

مؤسسـه  ، بـه طرفیـت   ، گزیـر و تصـفیه  بازسازيعملیات در جریان  مؤسسه اعتباريتمامی دعاوي علیه  -164ماده

 .گردد می یا تعقیبیا مدیر تصفیه اقامه  گزیرمزبور و حسب مورد با نمایندگی مدیر  اعتباري

مؤسسات اعتباري  دعاوي مربوط به بازسازي، گزیر، انحالل و ورشکستگی مؤسسات اعتباري به استثناي -165ماده

 .شود اي، در یکی ازشعب دادگاه عمومی تهران و به صورت خارج از نوبت رسیدگی می منطقه

مدیران بانک مرکزي و مدیران سابق و فعلی مؤسسه اعتباري و سایر اشخاص حقیقی و حقـوقی اعـم از    -166ماده

تبـاري در حـال گزیـر یـا درحـال تصـفیه       دولتی و غیر دولتی که به اموال، اسناد و اطالعات مربوط به مؤسسـه اع 

دسترسی دارند، موظفند به درخواست مدیر گزیر یا مدیر تصفیه، اموال، اسناد و اطالعات مزبور را در اختیـار قـرار   

قانون مجازات اسالمی محکوم می ) 19(ماده  6یا  5هاي درجه مستنکف، به مجازات. داده و با وي همکاري نمایند

 .شود

عامل، عالمـاً و عامـداً بـه     هیأت اعضاي سایر و عامل مدیر مدیره، هیأت اعضاي اقدامات که صورتی در -167ماده

 قبـال  در متضـامناً  و منفـرداً  باشـد،  منجر شـده  مؤسسه اعتباري براي »بحرانی« یا »خطر معرض در« وضعیت ایجاد

 .هستند هاي دادرسی انجام شده مسؤولو هزینه وارده خسارات
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-می دادگاه بانک مرکزي، تقاضاي به ورشکستگی حکم صدور یا گزیر عملیات انجام تصویب با همزمان -1تبصره

 .نماید الخروج ممنوع و المعامله ممنوع را یادشده اشخاص تواند

 پذیر نباشد،شود و تسویه تمام یا بخشی از دیون مؤسسه امکان ورشکسته مؤسسه اعتباري که صورتی در -2تبصره

مؤسسـه   ورشکسـتگی  کـه  مـذکور در صـدر ایـن مـاده را     از اشخاص هریک نفع،هرذي تقاضايهب تواندمی دادگاه

به پرداخت مطالبات شاکیان  متضامناً یا منفرداً است،بوده  غیرقانونی آنان اقدامات معلول انحاء از نحوي به اعتباري

 .نماید محکوم

معامالت صوري ناشی از تبانی یا به قصـد فـرار   مدیر گزیر و مدیر تصفیه در صورتی که تشخیص دهند  -168ماده

 .است،  مکلفند نسبت به طرح دعوي در مرجع قضایی اقدام نماینداز دین در مؤسسه اعتباري اتفاق افتاده

، نحوه انتخاب، شرایط، وظایف، مؤسسات اعتباري انحالل و تصفیه گزیر،ضوابط ناظر بر بازسازي، سایر  -169ماده

گـذاري،   و ضوابط ناظر بر نحوه ارزش ،عضو ناظر و الزحمه مدیر موقت، مدیر تصفیه زان حقحدود اختیارات و می

تصـویب    که بـه  استبه موجب دستورالعملی  مؤسسه اعتباري درحال گزیر ها و تعهدات فروش و واگذاري دارایی

 .رسد میگذاري و نظارت بانکی  شوراي مقررات

الحسنه، شـرکتهاي تعـاونی اعتبـار و     هاي قرض تصفیه صندوقانحالل و گزیر، ضوابط ناظر بر بازسازي،  -170ماده

شـوراي   تصـویب  و بهشود  میتابع دستورالعملی است که توسط بانک مرکزي تهیه  ،»اشخاص تحت نظارت« گرید

  . رسد میگذاري و نظارت بانکی  مقررات

 ايهاي توسعهمقررات ویژه بانک: فصل هجدهم

-سال پـس از الزم  منابع موردنیاز براي توسعه اقتصادي کشور، دولت موظف است تا یکمنظور تأمین به -171ماده

را تأسـیس نمـوده، یـا یکـی از بانکهـاي تخصصـی       » بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران«االجراءشدن این قانون، 

ظیفـه اصـلی   و. هاي آن، به بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران تبـدیل کنـد  موجود را با حفظ وظایف و مأموریت

 .اي استهاي کالن توسعهبانک توسعه جمهوري اسالمی ایران تأمین مالی طرح

هـاي توسـعه   ها براي تحقق اهداف برنامههایی است که اجراي آناي، طرحکالن توسعه هايطرحمنظور از  -تبصره

از نظر . اقتصاد کشور فعال کنندآفرین را در هاي مولد و ارزشاي از فعالیتتوانند زنجیرهکشور ضروري بوده و می

ـ قابل ازبرداري، هایی هستند که پس از بهرهاي طرحهاي کالن توسعهاین قانون، طرح  ي ودرآمـد  انیـ جر جـاد یا تی

 ،ریلـی  حمل و نقل؛ توسعه هااث یا بازسازي زیرساختاحد هايطرح. برخوردار باشند شدهانجام يهانهیهز جبران

 هاي باالدستی و پایین دسـتی صـنعت نفـت، گـاز و پتروشـیمی،      ایجاد و نوسازي بخش ؛، هوایی و دریاییايجاده

دانـش   توسـعه صـنایع  کردن و روزآمدسازي بخش کشـاورزي؛  کشور؛ صنعتی سایر صنایع زیربناییو  صنایع فلزي

، بـر دانـش  و تغییر ترکیب سبد صادرات کشور به سمت کاالها و خدمات مبتنی  بنیان و مبتنی بر فناوري اطالعات؛

 .اي هستندهاي کالن توسعههایی از طرحنمونه

 : داراي ارکان زیر است بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران -172ماده

 ء؛هیأت امنا -1

 عامل؛هیأت  -2

 .هیأت نظارت -3

 وي اقتصـاد  امـور رئیس جمهور، رئیس هیأت امناء بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران اسـت و وزراي   -173ماده

صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوري اطالعـات، جهـاد کشـاورزي و راه و شهرسـازي،      ،یائدار

و رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملـی، اعضـاي هیـأت     بودجه و برنامه سازمان سیرئرئیس کل بانک مرکزي، 
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ست و در غیاب رئیس جمهور، جلسات رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر هیأت امناء ا. دهندامناء آن را تشکیل می

 :هیأت امناء داراي وظایف و اختیارات زیر است. کند هیأت امناء را اداره می

 مفاد این قانون؛هیأت عامل مطابق  يانتخاب رئیس و سایر اعضا -1

 بانک؛ بودجه ساالنه و  تصویب برنامه -2

 بانک؛مالی  يها صورت تصویب -3

 هاي حاکمیت شرکتی در بانک؛داخلی و کمیتهتصویب ساختار حکمرانی  -4

 .اي توسط بانکموافقت اصولی با تأمین مالی طرحهاي کالن توسعه -5

باشد که به پیشنهاد رئیس سازمان هیأت عامل بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران متشکل از پنج نفر می -174ماده

رئیس و اعضاي هیأت عامل توسط رئیس جمهور امضا احکام . شوند برنامه و بودجه توسط هیأت امناء انتخاب می

 .شودمی

اي مـورد  هاي حرفهاعضاي هیأت عامل بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران باید ضمن داشتن صالحیت -1تبصره

گـذاري برخـوردار بـوده و    نظر بانک مرکزي، از خبرگی و دانش کافی در حوزه اقتصادي، بانکی، مـالی و سـرمایه  

سابقه و تجربه مدیریتی در حوزه تأمین مالی و اجـراي طرحهـاي عمرانـی یـا مـدیریت واحـدهاي       حداقل ده سال 

 .اي اعضاي هیأت عامل باید به تأیید بانک مرکزي برسد صالحیت حرفه. باشنداقتصادي بزرگ داشته

 اجزاء در مذکور احکام مشمول عامل و هیأت نظارت بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران أتیه ياعضا -2تبصره 

 . باشندیم قانون نیا) 7( ماده) ج( بند) 10( و )7(، )6(، )5(، )2(

ها نباید هیچ گونه رابطـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مـالکیتی،      اعضاي هیأت عامل و بستگان درجه یک آن -3تبصره 

شوند، داشته مالی میاي با شرکتها یا طرحهایی که از بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران تأمین مدیریتی یا مشاوره

 .باشند

 گـر، یدوره د کي یبراصرفاً انتخاب آنها . شوند اعضاي هیأت عامل براي یک دوره پنجساله منصوب می -4تبصره 

 .است بالمانع

هایی که توسط بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران تـأمین  انجام هرگونه کار دائم یا موقت براي شرکت -5تبصره 

اي به آنها، براي اعضاي هیأت عامل، هیأت نظارت و مدیران مؤثر آن ارائه هرگونه خدمات مشاورهاند، یا مالی شده

 .مدت دو سال ممنوع استبانک، پس پایان دوره مسئولیت، به

منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران، نظارت مستمر بر عملیات به -175ماده

ري از هرگونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، هیـأت نظـارت بانـک بـا ترکیـب نماینـدگان       جاري آن و جلوگی

احکـام  . شـود  سازمان حسابرسی، رئیس دیوان محاسبات کشور و رئیس سازمان بازرسی کـل کشـور تشـکیل مـی    

راي ترتیب توسط رئیس جمهور، رئـیس مجلـس شـو   اعضاي هیأت نظارت بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران به

نظارت این هیأت نافی وظایف قانونی دستگاههاي نظارتی نظیـر دیـوان   . شوداسالمی و رئیس قوه قضائیه امضا می

 .باشد محاسبات و بازرسی کل کشور نمی

 قـانون  نیا بیتصو از پسماه  سه حداکثربانک توسعه جمهوري اسالمی ایران،  اساسنامههاي سایر بخش -176ماده

تصـویب هیـأت وزیـران    شود و بـه  ادي و دارائی با همکاري رئیس کل بانک مرکزي تهیه میتوسط وزیر امور اقتص

 .رسدمی

 اي توسط بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران  فرآیند تأمین مالی طرحهاي کالن توسعه
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بـه  اي توسط بانک توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران     فرایند انتخاب و تأمین مالی طرحهاي کالن توسعه -177ماده

 :شرح زیر است

تواند توسط هریک از اعضاي هیأت امناي بانک توسعه جمهـوري   اي می پیشنهاد اولیه طرحهاي کالن توسعه -الف

ـ قابل ازطرحهاي پیشنهادي باید هماهنگ با قوانین برنامه توسعه کشـور بـوده و   . اسالمی ایران ارائه شود  جـاد یا تی

مرجع تشخیص همـاهنگی بـا قـوانین برنامـه     . باشند برخوردار طرحي هانهیهز جبران ي مناسب برايدرآمد انیجر

 .توسعه کشور، سازمان برنامه و بودجه است

گذاران بخش ها توسط سرمایهمنابع موردنیاز آن%) 5(طرحهایی قابل بررسی است که تأمین حداقل پنج درصد  -ب

 .باشد غیردولتی تعهد شده

منابع %) 5(تأیید سازمان برنامه و بودجه که تأمین حداقل پنج درصد هیأت عامل موظف است طرحهاي مورد  -پ

است را بررسی نموده و صرفاً طرحهایی را کـه داراي  گذاران بخش غیردولتی تعهد شدهموردنیاز آنها توسط سرمایه

ن قابل اجرا محیطی بوده و با منابع بانک توسعه جمهوري اسالمی ایرا توجیه اقتصادي، فنی، مالی، فرهنگی و زیست

 .هستند، براي اجرا انتخاب نماید

ها و درآمدهاي رئیس هیأت عامل موظف است برنامه تأمین مالی طرحهاي مورد تأیید، مشتمل بر جریان هزینه -ت

 . تصویب هیأت عامل برساندو سایر اطالعات مالی و فنی موردنیاز را تهیه و قبل از اجرا، به طرح

شـرکت  «اي توسط بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران، از طریـق تأسـیس   ن توسعهتأمین مالی طرحهاي کال -ث

بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران موظف است پس از تأسیس شـرکت پـروژه مـوردنظر،    . شودانجام می» پروژه

می بانـک توسـعه جمهـوري اسـال    . نویسی سهام آن را در چارچوب مقررات بازار سرمایه منتشر کندفراخوان پذیره

نویسی، باقیمانده سهام شرکت پروژه را، که در هیچ شرائطی بیشتر از نود تواند پس از انقضاي مهلت پذیرهایران می

هـاي پـروژه مربـوط بـه طرحهـاي      سهام شرکت. نویسی کندسهام آن شرکت نخواهد بود، پذیره%) 95(درصد و پنج

 .اي، قابل معامله در بورس استکالن توسعه

-سال نخست اجراي این قانون، هیأت عامل بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران موظف است طرح در سه  -تبصره

باشـند، در  ایـن مـاده انتخـاب شـده    » ث«تا » الف«هاي نیمه تمام دولتی را که مطابق فرایندهاي مذکور در بندهاي 

 . اولویت قرار دهد

-توسعه جمهوري اسالمی ایران تأمین مالی مـی اي که توسط بانک میزان پیشرفت طرحهاي کالن توسعه -178ماده

اطـالع عمـوم   رسانی بانک بهشود، باید پس از تأیید هیأت نظارت به صورت مستمر و برخط از طریق پایگاه اطالع

 . برسد

اي صورت مرحلهاي توسط بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران، بههاي کالن توسعهتزریق منابع به طرح -179ماده

بانـک توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران موظـف اسـت در صـورت         . شـود أیید هیأت نظارت انجام میو پس از ت

اي توسـعه  هـاي بانـک  بـه  را ايطرحهاي کالن توسـعه  نظارت و حسابرسی فرآیندهاي درخواست هیأت نظارت، 

بخشی یا شرکت اي اي بانک توسعهصالحیت عمومی و حرفه. اي غیردولتی واگذار کندیا شرکتهاي مشاوره بخشی

 . گیرد، باید به تأیید هیأت نظارت برسداي را برعهده میهاي کالن توسعهاي که نظارت و حسابرسی طرحمشاوره

 :از طرق زیر امکان پذیر است بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران تجهیز منابع -180ماده

 رس اوراق بهادار؛با تضمین دولت و قابل خرید و فروش در بو» توسعه اوراق« انتشار -1

 یمـال  مقـررات  از یبخشـ  میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق« قانون) 52( ماده موضوع یالیر ي منابعگذار سپرده -2

 در بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران؛ » )2( دولت
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 هاي خارجی درچارچوب قانون؛و کمک استفاده از سرمایه -3

 تصویب هیأت عالی؛استفاده از خطوط اعتباري بانک مرکزي با 

 .استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملی در چهارچوب ضوابط و مقررات صندوق -5

اي بخشی معاف از مالیات بوده و بـه  هاي توسعهسود ساالنه بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران و بانک -1تبصره

 .شودعنوان افزایش سرمایه منظور می

اوراق توسعه و تضمین آنها توسـط دولـت در چهـارچوب قـوانین و مقـررات      دستورالعمل نحوه انتشار  -2تبصره

ماه، از تأسیس بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه  مربوط، ظرف مدت سه

نک مرکزي اوراق توسعه از قابلیت توثیق نزد با. رسدتصویب هیأت امناء بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران می به

 .برخوردار است

منابع بودجـه عمـومی را بـه    %) 5/2(درصد  دولت موظف است در الیحه بودجه هرسال، معادل دو و نیم -181ماده

عنوان افزایش سرمایه بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران منظور و در صورت تصویب مجلس شوراي اسالمی، تا 

 . پرداخت نمایدصورت صددرصد پایان شهریور ماه همان سال، به

تعهدات بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران در قالب انتشار اوراق توسعه در هر زمـان نبایـد از هشـت     -182ماده

 .برابر سرمایه ثبت شده آن بانک بیشتر باشد

پذیري از عموم را نداشته و صرفاً مجاز به افتتاح حساب حق سپرده بانک توسعه جمهوري اسالمی ایران -183ماده

هـاي کـالن    اري و ارائه خدمات بانکی از جمله ارائه ضمانتنامه و گشایش اعتبـار اسـنادي بـراي مجریـان طـرح     ج

 . باشدبانک توسعه جمهوري اسالمی ایران، مشمول تودیع سپرده قانونی نمی. اي استتوسعه

ي اعتبـار  سـات سؤم قیتشو جهت ،در چهارچوب ضوابط و مصوبات هیأت عالی تواندمی يمرکز بانک -184ماده

 :دینما استفاده ي زیرابزارها ازمشارکت در تأمین مالی توسعه کشور، به

 عنوان سپرده قانونی؛پذیرش اوراق توسعه به -1

 توسعه توسط مؤسسه اعتباري؛ اوراقنگهداري  زانیم با متناسبی، قانون هسپرد نرخ در فیتخفاعمال  -2

گـذاري اوراق  در صـورت وثیقـه   یحـ یترج نـرخ  بـا  این قـانون ) 26(ماده ) 1(موضوع تبصره  التیتسه ياعطا -3

 توسعه؛

 .یعال هیأت بیتصو کل وپیشنهاد رئیسی بهتیحما يابزارها ریسا -4

 . است مجاز مرکزي بانک توسط توسعه اوراق فروش و نگهداري و خرید -185ماده

 اي بخشی هاي توسعهتأمین مالی واحدهاي اقتصادي فعال از طریق بانک

هاي تخصصی شامل بانـک صـنعت و معـدن، مسـکن، توسـعه      االجراءشدن این قانون، بانک پس از الزم -186ماده

وزارت . دهنـد  اي بخشی ادامه فعالیت میهاي توسعهعنوان بانک بانک بهصادرات، کشاورزي، توسعه تعاون و پست

ي ذکر شـده را بـا هـدف توسـعه بخـش مربـوط،       هاامور اقتصادي و دارایی موظف است اساسنامه هریک از بانک

در . سال مورد بازنگري قرار داده و اساسنامه جدید آنها را بـه تأییـد هیـأت عـالی برسـاند      حداکثر ظرف مدت یک

شـده   بیصالح دیگـر، تصـو   یا مرجع ذي یاسالم يقبالً توسط مجلس شورا تخصصی که اساسنامه بانک يموارد

 .گردد ینسخ م دیاساسنامه جد أییدس از تپ، باشد، قانون یا مصوبه مربوط

 الحـاق « قـانون  )52( مـاده  موضـوع ریالی صندوق توسعه ملی،  منابع قانون، نیا شدنءاالجرا الزم از پس -187ماده

، بدون دریافت سـود، نـزد بانـک توسـعه جمهـوري      »)2( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ

اي بخشـی  هـاي توسـعه  همراه سایر منابع بانـک از طریـق بانـک   منابع مزبور به. شود گذاري میاسالمی ایران سپرده
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بانک توسعه جمهوري . شود صرف تأمین مالی واحدهاي اقتصادي فعال، با اولویت واحدهاي کوچک و متوسط می

اي هـاي توسـعه  ها و ضوابط اعطاي تسهیالت توسـط بانـک  اسالمی ایران موظف است در ابتداي هر سال، سیاست

هـاي مختلـف اقتصـاد    بخشی، از جمله نرخ سود تسهیالت اعطایی به واحدهاي اقتصادي را متناسب با نیاز بخـش 

. اي بخشی ابالغ کندهاي توسعهکشور پس از تصویب هیأت امناء بانک، و تأیید هیأت عالی بانک مرکزي، به بانک

قـانون  ) 52(ماده، هشت برابر منابع ریـالی موضـوع مـاده     سقف تسهیالت قابل پرداخت از محل منابع موضوع این

 .باشد ، می»)2( دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به موادالحاق برخی «

ربـط،  منظور از واحد اقتصادي فعال، واحد اقتصادي است که ضـمن داشـتن مجـوز فعالیـت از نهـاد ذي      -1تبصره

ثبت کرده و در صورت تعلق مالیات، مالیات متعلقه را پرداخت نموده » نسامانه مؤدیا«اطالعات مالیاتی خود را در 

اعطاي تسـهیالت موضـوع ایـن مـاده بـه واحـدهاي اقتصـادي فعـال، مطـابق          . یا ترتیب پرداخت آن را داده باشد

وري تصویب هیأت امناي بانک توسعه جمهپیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه، بهدستورالعملی خواهد بود که به

هاي عینی از جمله میـزان اشـتغال و مالیـات و    دستورالعمل مزبور باید متضمن شاخص. اسالمی ایران خواهدرسید

 .باشد حق بیمه پرداختی آن واحدها 

سود تسهیالت اعطائی به واحدهاي اقتصادي فعال باید در کمترین نرخ ممکن و بدون درنظر گرفتن سود  -2تبصره

 . اي بخشی تعیین شودهاي توسعهاسالمی ایران و بانکبراي بانک توسعه جمهوري 

اي بخشی را در زمینه هاي توسعهبانک توسعه جمهوري اسالمی ایران موظف است گزارش عملکرد بانک -3تبصره

 .اعطاي تسهیالت به واحدهاي اقتصادي، به صورت عمومی و برخط منتشر نماید

ماه از تاریخ ابالغ ایـن قـانون، مقـررات احتیـاطی و      مدت ششبانک مرکزي موظف است حداکثر ظرف  -188هادم

اي بخشـی را بـا توجـه بـه اهـداف و      هـاي توسـعه  نظارتی ویژه بانک توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران و بانـک     

 .  تصویب هیأت عالی برساند هاي آنها و مفاد این قانون تهیه نماید و به مأموریت

 رينهادهاي مکمل صنعت بانکدا: فصل نوزدهم

 شرکتهاي گزارشگري اعتباري

و » شـوراي سـنجش اعتبـار   «تأسیس شرکتهاي گزارشگري اعتباري منوط به دریافت موافقت اصولی از  -189ماده 

نظارت بر عملکرد مؤسسات مزبور و تمدید یا لغو مجـوز آنهـا بـر عهـده بانـک      . أخذ مجوز از بانک مرکزي است

، مؤسساتی هستند که با استفاده از پایگاه داده اعتباري کشور و سایر شرکتهاي گزارشگري اعتباري. باشدمرکزي می

طرقی که استفاده از آنها به تأیید شوراي سنجش اعتبار رسیده باشد، نسـبت بـه تهیـه گـزارش اعتبـاري اشـخاص       

همچنـین شـرکتهاي   . حقیقی و حقوقی، حسب درخواست خود آن اشخاص یا مؤسسات اعتباري اقـدام مـی کننـد   

توانند گزارش اعتباري اشخاص حقیقی یـا حقـوقی را بـا موافقـت خـود آنـان، در اختیـار         ي اعتباري میگزارشگر

 .  اشخاص ثالث، غیر از مؤسسات اعتباري، قرار دهند

قائم  استیبه رگذاري، هماهنگی و راهبري نظام سنجش اعتبار، شوراي سنجش اعتبار منظور سیاستبه -190ماده 

وزارت  ،یـی و دارا يامور اقتصاد ارتوزربط معاونین ذي معاون نظارتی بانک مرکزي و تیو عضو مقام رئیس کل

دبیرخانه شورا در بانک مرکزي مستقر . شود دادستانی کل کشور و سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل می اطالعات،

 :وظائف این شورا عبارت است از. شود می

گـذاري و   هاي گزارشگري اعتباري و ارائه آن به شوراي مقـررات تدوین دستورالعمل نحوه تأسیس و فعالیت شرکت 

 نظارت بانکی براي تصویب؛

 صدور موافقت اصولی تأسیس شرکتهاي گزارشگري اعتباري؛ 
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 تعیین سقف مجاز تملک سهام شرکتهاي گزارشگري اعتباري براي اشخاص حقیقی و حقوقی؛  

 کتهاي گزارشگري اعتباري؛ تصویب انواع محصوالت اعتباري قابل ارائه توسط شر 

استانداردسازي فرآیندهاي مورد استفاده شرکتهاي گزارشگري اعتبـاري بـراي سـنجش اعتبـار اشـخاص، اعـم از        

 مؤسسات اعتباري و مشتریان آنها، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات؛

 تأیید اساسنامه شرکتهاي گزارشگري اعتباري؛ 

 ها؛هستند و کیفیت و کفایت داده) پایگاه داده اعتباري کشور(ه به بانک مرکزي تعیین مراجعی که ملزم به ارائه داد 

هـا، دسـتورالعمل نحـوه    تدوین دستورالعمل نحوه تبادل و حفاظت اطالعات و حفظ محرمـانگی و امنیـت داده   -8

گـذاري و نظـارت   هاي موردنیاز، و ارائه آن به شوراي مقرراتالعملهاي اعتباري و سایر دستوراعتراض به گزارش

 بانکی براي تصویب؛

قـررات  متعیین استفاده کنندگان مجاز از خدمات پایگاه داده اعتباري کشور و شرکتهاي گزارشگري اعتبـاري و   -9

 ؛حاکم بر نحوه استفاده آنها

 .دهدسایر موضوعات مرتبط که رئیس کل به شورا ارجاع می -10

عملیات بانکی فعالیت ندارند، نیاز به أخذ مجوز از  ندي که در حوزهبشرکتهاي گزارشگري اعتباري و رتبه -تبصره

-صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این شرکتها توسط سازمان بورس اوراق بهادار انجـام مـی  . بانک مرکزي ندارند

 . شود

قیقـی و  کلیه دستگاههاي اجرائی، اعم از دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتـی و نیـز کلیـه اشـخاص ح     -191ماده 

موظفنـد اطالعـات موردنیـاز بـراي اعتبارسـنجی مشـتریان       ) تشخیص شوراي سنجش اعتبـار به(حقوقی غیردولتی 

صـورت بـرخط   هاي موردنظر شوراي مزبور بهمؤسسات اعتباري، ضامنین و مؤسسات تضمین تعهدات را در قالب

ز اطالعات دریافتی، پایگـاه داده اعتبـاري   بانک مرکزي موظف است با استفاده ا. در اختیار بانک مرکزي قرار دهند

الذکر در سایر قـوانین ممنـوع یـا     در صورتی که ارائه اطالعات توسط اشخاص فوق. کشور را ایجاد و مدیریت کند

منوط به رعایت تشریفات خاصی شده باشد، ارائه اطالعات به پایگـاه داده اعتبـاري کشـور از آن قـوانین مسـتثنی      

 .است

ي اعتباري را براي دستگاههاي اجرایی، اشـخاص   رکزي موظف است امکان استعالم از پایگاه دادهبانک م -1تبصره

تحت نظارت در این قانون و سایر اشخاص که مطابق قوانین و مقررات ملـزم بـه اسـتعالم از پایگـاه داده مـذکور      

 .هستند به صورت سیستمی و برخط فراهم نماید

 نداند موظفرکزي مجاز به استفاده از اطالعات پایگاه داده اعتباري کشور شدهاشخاصی که با مجوز بانک م -2تبصره

مشمول  ،صورتدر غیراین ؛هاي شوراي سنجش اعتبار استفاده کنندارچوب دستورالعملهاز اطالعات دریافتی در چ

) تهاي بازدارندهتعزیرات و مجازا(قانون مجازات اسالمی  -کتاب پنجم )648(ماده موضوع  هاي افشاي سرّمجازات

کننـده از اطالعـات   در صورتی که براي بانک مرکزي محرز شود که شـخص اسـتفاده  . باشند می 2/3/1375مصوب 

مغایر با هدف اعالم شده استفاده کرده یـا اطالعـات دریـافتی را بـدون اطـالع بانـک مرکـزي در اختیـار          ،دریافتی

 .ی طرح دعوي کندئد مراجع قضااست، بانک مرکزي موظف است نز اشخاص ثالث قرار داده

کنـد،   پرداخت تسهیالت یا ایجاد تعهد توسط مؤسسات اعتباري، از زمانی که بانک مرکـزي اعـالم مـی    -192ماده 

 اعتباري ریسک در شناسایی اعتباري مؤسسات مسؤولیت امر، نافی این. منوط به دریافت گزارش اعتبارسنجی است

سسات اعتباري موظفند متناسب با نتایج حاصل از گزارش اعتبـاري اشـخاص طبـق ضـوابط     ؤم .باشد نمی متقاضی
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دستورالعمل اجرایی این ماده بـه تصـویب    .هاي الزم اقدام کنند ابالغی بانک مرکزي نسبت به أخذ وثایق و تضمین

 .رسد گذاري و نظارت بانکی می شوراي مقررات

 مؤسسات تضمین تعهدات

متناسب با وضعیت اعتباري مؤسسات  ،تضمین مؤسسات تضمین تعهدات را وظفندم يبارمؤسسات اعت -193 ماده

  .بپذیرند است،همزبور که به تأیید شرکتهاي گزارشگري اعتباري رسید

نامـه  منظور ارائه انواع ابزارهاي تضمین موردنیاز بخش تولیـدي و خـدماتی کشـور، اعـم از ضـمانت     به -194ماده 

هاي نامهالضمان و سایر ضمانتپرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسر وجهشرکت در مناقصه، پیش

 ،تشـکیل  ضـوابط  االجراءشدن ایـن قـانون،  اریخ الزمماه از ت موظف است ظرف مدت شش موردنیاز، بانک مرکزي

. برسـاند گـذاري و نظـارت بـانکی     شـوراي مقـررات  تصویب  مؤسسات تضمین تعهدات را به فعالیت و نظارت بر

هاي شرکت هاي صنفی یا ي، اتحادیها حرفه يتشکلها ،ید توسط اشخاص حقوقنتوا تعهدات می نیمؤسسات تضم

 .شود جادیا باشد، بیمه که توانگري مالی آنها به تأیید بیمه مرکزي رسیده

االجراء بوده  در حکم اسناد رسمی و الزم ،گردد تعهدات منعقد می نیقراردادهایی که توسط مؤسسات تضم -تبصره

خواسته برخوردار  قرار تأمین أخذاحتمالی بابت  و از کلیه مزایاي اسناد تجاري از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت

  .باشد می

سـال از  اند، موظفند ظـرف مـدت یـک   موجب سایر قوانین تشکیل شدههاي ضمانت که بهکلیه صندوق -195ماده 

گـذاري و   تصـویب شـوراي مقـررات   و » شوراي سـنجش اعتبـار  «تاریخ ابالغ این قانون، اساسنامه خود را به تأیید 

محسوب و » اشخاص تحت نظارت«هاي ضمانت جزء پس از انقضاي مهلت مزبور، صندوق. نظارت بانکی برسانند

 .شوند هاي بانک مرکزي میمشمول نظارت

 ها صندوق ضمانت سپرده

-گذاران حقیقی و حقوقی در مؤسسات اعتباري مبنی بر تضمین سـپرده بخشی به سپردهمنظور اطمینانبه -196ده ما

شود با رعایت شرایط مقرر در ایـن قـانون بـه     ها اجازه داده می هاي آنان تا سقف معین، به صندوق ضمانت سپرده

ها بنا به پیشنهاد بانک مرکزي بـه تصـویب    دهاصالحات اساسنامه صندوق ضمانت سپر. هاي خود ادامه دهد فعالیت

 .رسد وزیران می هیأت

 .ها نهاد عمومی غیردولتی است صندوق ضمانت سپرده -1تبصره

 .پذیر است ها فقط به موجب قانون امکانتوقف فعالیت یا انحالل صندوق ضمانت سپرده -2تبصره

 :باشد وظایف صندوق به قرار زیر می -197ماده 

 عضویت از اعضاء؛ دریافت حق  -1

 گذاران تا سقف تضمین شده، در چهارچوب فصل هفدهم این قانون؛  هاي سپرده جبران خسارت سپرده -2

الرعایه، و ارائه گـزارش تخلفـات بـه    ارزیابی و پایش عملکرد مؤسسات اعتباري از جهت رعایت مقررات الزم -3

 بانک مرکزي؛

هـا و محاسـبه    ي مؤسسات اعتباري در خصوص اطالعات سـپرده هاي ارائه شده از سو ارزیابی صحت گزارش -4

 .هاي مربوط به بانک مرکزيعضویت قابل پرداخت به صندوق و ارائه گزارش حق

گـذاري   ها توسط شوراي مقرراتتواند از مؤسسات اعتباري که وضعیت آنها میصندوق ضمانت سپرده -1تبصره 

تشخیص داده شده، با تأیید هیـأت عـالی، حـق عضـویت بیشـتري      » بحرانی«یا » در معرض خطر«و نظارت بانکی 

 . دریافت کند
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 .این ماده را در قراردادهاي سپرده گذاري درج نمایند 2موسسات اعتباري موظفند مفاد بند  -2تبصره

با پرداخت سپرده هاي ضمانت شده، صندوق به عنوان قائم مقام سپرده گذاران در ردیف غرماي موسسه  -3تبصره

ناشی از انجام وظایف و اختیارات نسبت به موسسه اعتباري متوقف یا ورشکسـته   هايهزینهباري جهت وصول اعت

 .قرار می گیرد

 :باشد ها از اختیارات زیر برخوردار میصندوق ضمانت سپرده -198ماده 

صندوق یا غیرمستقیم الزام مؤسسات اعتباري به تبعیت از تعهدات قانونی مندرج در این فصل مستقیماً از سوي  -1

 از طریق بانک مرکزي؛

ایـن  ) 136(و ) 135(ارائه پیشنهاد به بانک مرکزي مبنی بر اعمال اقدامات نظـارتی و تنبیهـی  مـذکور در مـواد      -2

 ورزند؛قانون در خصوص مؤسسات اعتباري که از انجام تعهدات خود در مقابل صندوق، استنکاف می

و در صـورت لـزوم، درخواسـت از بانـک مرکـزي بـراي ارائـه          ات اعتبـاري ارائه مشاوره تخصصی به مؤسسـ  -3

 رفت از آن؛ منظور پیشگیري از بروز شرایط نامطلوب یا برون هاي احتیاطی الزام آور به آنها، به برنامه

 عنوان مدیر گزیر و مدیر تصفیه مؤسسات اعتباري؛انجام وظیفه به -4

 خصوص وظایف مرتبط با صندوق از بانک مرکزي و سایر نهادهاي ناظر؛درخواست ارائه گزارش نظارتی در  -5

 .اقامه دعوي علیه هیأت مدیره، مدیران و سایر اشخاص دخیل در توقف یا ورشکستگی مؤسسه اعتباري -6

 .ها الزامی است عضویت کلیه مؤسسات اعتباري دولتی و غیردولتی در صندوق ضمانت سپرده -199ماده 

صـورت   ها را صـرفاً بـه  ت اعتباري موظفند در مواعد مقرر حق عضویت صندوق ضمانت سپردهمؤسسا -200ماده 

در غیر این صورت بانک مرکزي موظف است حق عضویت را حسب درخواست صـندوق از  . نقدي پرداخت کنند

 . حساب مؤسسه اعتباري نزد خود برداشت و به حساب صندوق واریز نماید

از اعضـا، تحـت هـیچ شـرایطی      هریـک  ها برايتوسط صندوق ضمانت سپرده شده عضویت محاسبه حق -1تبصره

 .قابلیت کاهش ندارد

هاي قابل قبـول مالیـاتی همـان سـال مؤسسـه       عنوان هزینه پرداختی مؤسسه اعتباري به  هاي حق عضویت -2تبصره

 .گردد اعتباري منظور می

اطالعات و گزارش هـاي مـورد درخواسـت را     موسسات اعتباري و شرکت هاي تابعه آنها موظفند آمار، -3تبصره

 .حسب تقاضاي صندوق ارائه نمایند

» اشـخاص تحـت نظـارت   «ها از جملـه تعیـین   ترتیبات اجرائی ناظر بر فعالیت صندوق ضمانت سپرده -201ماده 

هاي بـانکی مشـمول تضـمین صـندوق، سـقف تضـمین،        مشمول، الزامات پذیرش عضویت، تعیین مصادیق سپرده

هـا در   گذاري منابع صندوق از جمله محل و شیوه آن، ترتیبات و شـرایط حـق عضـویت    و شرایط سرمایهترتیبات 

هـاي   صندوق از جمله میزان، انواع و نحوه محاسبه و پرداخت آنها به صندوق، سازوکار اجرایـی پرداخـت سـپرده   

هاي مشمول تضمین مؤسسه  ردهگذاران، و استیفاي مطالبات صندوق از مؤسسه اعتباري ناشی از پرداخت سپ سپرده

تصـویب هیـأت امنـاي     اعتباري، در صورتی که در اساسنامه ذکر نشده باشد، به موجب دستورالعملی است کـه بـه  

 .رسد ها میصندوق ضمانت سپرده

کـل، نسـبت بـه    ماه پس از اعالم رئـیس  ها موظف است حداکثر ظرف مدت یکصندوق ضمانت سپرده -202ماده 

شده، به صورت پرداخت نقدي و  گذاران مؤسسه اعتباري درحال گزیر تا سقف تضمین هاي سپرده دهتأدیه مانده سپر

مطالبـات سـپرده   . گذار، اقدام نماید اي به همان میزان و شرایط در مؤسسه اعتباري دیگر براي سپرده یا ایجاد سپرده
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اعتباري مذکور و با رعایـت احکـام   هاي مؤسسه  شده توسط صندوق، از محل دارایی تضمین  گذاران بیش از سقف

 .شود فصل هفدهم این قانون تصفیه می

 :شرح زیر است ها بهمنابع مالی صندوق ضمانت سپرده -203ماده 

 هاي دریافتی از اعضاء؛ حق عضویت -1

 ها؛ گذاري درآمد حاصل از سرمایه -2

 هاي مالی دولت؛ کمک -3

 ضروري؛تسهیالت دریافتی از بانک مرکزي در موارد  -4

 انتشار اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات مربوط؛ -5

 این قانون؛) 136(و ) 135(متخلف موضوع مواد » اشخاص تحت نظارت«هاي نقدي أخذشده از  جریمه -6

 . سایر منابع پس از تصویب هیأت عالی -7

کلـف بـه پرداخـت حـق     صندوق در موارد ضروري مجاز است با تأیید هیأت عالی، مؤسسات عضو را م -1تبصره

عضویت ساالنه، نماید و در این صورت مؤسسـات اعتبـاري    هاي آتی، حداکثر تا دو برابر مبلغ آخرین حق عضویت

 .عضو مکلف هستند در مهلت مقرر، مبالغ تعیین شده را در اختیار صندوق قرار دهند

 .باشد معاف میها از هرگونه مالیات هاي دریافتی صندوق ضمانت سپرده حق عضویت -2تبصره

ها باید صرفاً در حسابی نـزد بانـک مرکـزي نگهـداري     گذاري نشده صندوق ضمانت سپرده منابع سرمایه -3تبصره

 .شوند

کـل بانـک   ها با مؤسسات اعتباري، رئـیس مرجع رسیدگی به اختالفات احتمالی صندوق ضمانت سپرده -204ماده 

مرکزي، موضوع در هیأت عالی مطـرح و اتخـاذ تصـمیم     کل بانکدر صورت اعتراض به نظر رئیس. مرکزي است

 .باشد االجراء می رأي هیأت عالی قطعی است و براي طرفین الزم. شود می

هـا را در  هـاي موردنیـاز صـندوق ضـمانت سـپرده      مؤسسات اعتباري موظفند آمار، اطالعات و گزارش -205ماده 

همچنین بانک . شده است به صندوق ارائه نمایند اشتهچارچوب وظایفی که به موجب این قانون برعهده صندوق گذ

. هاي مرتبط بـا فعالیـت صـندوق را در اختیـار صـندوق قـرار دهـد        مرکزي موظف است آمار، اطالعات و گزارش

 .صندوق موظف به رعایت ضوابط محرمانگی است

ابـالغ ایـن قـانون بـه      ماه از تاریخ شیوه تبادل اطالعات به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت شش -تبصره

 .رسد ها به تصویب هیأت عالی میپیشنهاد بانک مرکزي و صندوق ضمانت سپرده

 :رسانی خود به اطالع عموم برساند صندوق موظف است اطالعات زیر را در پایگاه اطالع -206ماده 

 روزشده مؤسسات اعتباري عضو صندوق؛فهرست به -1

 ضمانت و سقف تضمین؛ هاي مشمول روزشده سپردهفهرست به -2

 .ها گذاران از مزایاي تضمین سپرده مندي سپرده هاي مربوط به نحوه بهره العمل قوانین و مقررات و دستور -3

 .هاي مربوط به مؤسسه اعتباري در حال گزیراطالعیه ها و شرایط جبران خسارت -4

در حین عضویت و پس از آن ها  سپرده مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد صندوق ضمانت اعضاي هیأت -207ماده 

. در مؤسسات اعتباري ممنوع هسـتند  هاي مدیریتی، اجرایی داري و تصدي سمت از هرگونه سهام به مدت دو سال

در هیئت مدیره صندوق ضمانت سپرده ها  نیز عضویت مدیران و کارکنان و سهامداران موسسات اعتباريهمچنین 

 .استممنوع 

    اعتباريکانون مؤسسات 
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، مؤسسات اعتباري کارکنان و مدیران اي حرفه دانش و ارتقاء منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداريبه -208ماده 

 کنتــرل  هــاي  سیسـتم  برقـراري  مقـررات،  و قـوانین  رعایـت  به کانون اعضاي التزام منظور به الزم هاي برنامه تهیه

ــی، ــرام داخل ــه احت ــه اخــالق ب ــد و اي حرف ــر تأکی ــه ب ــاي گــزارش ي ارائ ــوارد منصــفانه و  و شــفاف ه اعــالم م

درچـارچوب  اي و انضـباطی   اعضاء به بانک مرکزي، تـدوین ضـوابط و اسـتانداردهاي حرفـه     اي غیرحرفه عملکرد

مؤسسـات   ، کانون مؤسسات اعتبـاري بـا مشـارکت   اعضاء بین اختالفات بررسی و مقررات بانک مرکزيقوانین و 

در کـانون مؤسسـات    مؤسسـات اعتبـاري  عضویت تمامی . شود کنند، تشکیل می که در ایران فعالیت می اي اعتباري

 .اعتباري الزامی است

و بـه   باشـد  مـی کانون مؤسسات اعتباري، داراي شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از اسـتقالل مـالی    -1تبصره

انتصـاب دبیرکـل کـانون منـوط بـه تأییـد       . شـود  مـی رسد، اداره  می هیأت عالیاي که به تصویب  موجب اساسنامه

هرگونـه تغییـرات   . نمایـد  کانون تحت نظارت بانک مرکزي فعالیت می. باشد صالحیت وي توسط بانک مرکزي می

بانک  تشخیصانحالل کانون صرفاً با . است هیأت عالیاساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزي و تصویب 

 .مرکزي ممکن است

 صورت گیرد و درختالفات بین اعضاي کانون با یکدیگر، در مرحله اول در کانون مورد بررسی قرار میا -2تبصره

 . سازش، در مراجع دیگر قابل طرح است  عدم

هـاي  الحسـنه، تعـاونی   هاي قرضنظیر صندوق» اشخاص تحت نظارت«تواند براي سایر  بانک مرکزي می -3تبصره

صورت، احکام این ماده در ارتبـاط بـا   در این. نیز کانون ایجاد کند) لیزینگ(اري ها و شرکتهاي واسپ اعتبار، صرافی

 .کانونهاي جدید نیز نافذ است

 سایر مقررات: فصل بیستم

 . اعم از خصوصی، تعاونی و دولتی است» اشخاص تحت نظارت«احکام مقرر در این قانون شامل کلیه  -209ماده 

سـازمان   بـورس و اوراق بهـادار،  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، سازمان ، کشور ثبت احوال سازمان -210ماده 

ي بـا آن بانـک و ارائـه    موظف بـه همکـار   دستگاههاي اجرائی، بنا به درخواست بانک مرکزي،ریو سا امور مالیاتی

 .هستند اطالعات خواسته شده

قانون، متناسب با شاخص بهـاي کاالهـا و خـدمات مصـرفی کـه       نیا احکامموضوع  نقديهاي  جریمه -211ماده 

اشـخاص تحـت    هیـ عل ينقـد  مهیاز اعمال جر یوجوه ناش. گردد یرسمی اعالم شده باشد، تعدیل م مراجعتوسط 

داري کـل بـه حسـاب صـندوق     ی واریز شده و معادل آن از طـرف خزانـه  درآمد عموم بنظارت متخلف، به حسا

 .شود ده میها تخصیص دا ضمانت سپرده

بعدي  اصالحاتو  18/4/1351این قانون، قانون پولی و بانکی کشور مصوب  االجراءشدن الزماز تاریخ  -212ماده 

 بعدي آن، الیحه قانونی اداره امور بانکهـا  اصالحاتو  8/6/1362مصوب  )بهره(آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا

 ، نسـخ 21/1/1379مصـوب   قانون اجازه تأسـیس بانکهـاي غیردولتـی    و اصالحات بعدي آن و 3/7/1358مصوب 

هـا و   نامـه  تصـویب نرسـیده اسـت، آیـین     هاي اجرائی این قـانون بـه   و دستورالعمل هانامه تا زمانی که آیین. شود می

 جـراء االالزممعارض نباشد،  ،به تشخیص بانک مرکزي ،که با مفاد این قانونهاي سابق، مشروط بر این دستورالعمل

 .باشد می

رئیس جمهور باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این قانون، اعضاي هیأت عالی را مطـابق   -213ماده 

رئیس کل بانک مرکزي موظـف اسـت   . احکام مندرج در قسمت اول این قانون انتخاب و احکام آنان را صادر کند

Instagram.com/dotic.ir

http://instagram.com/dotic.ir


61 

أت عالی توسط رئیس جمهور، اعضاي هیـأت عامـل   حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از صدور احکام اعضاي هی

 . بانک مرکزي را منصوب، و شوراهاي تخصصی ذیل هیأت عالی را تشکیل دهد

و  18/4/1351قانون پـولی و بـانکی کشـور مصـوب     ، )213(هاي مذکور در ماده پس از انقضاي مهلت -214ماده 

بعدي آن، الیحه قـانونی   اصالحاتو  8/6/1362 مصوب )بهره(بعدي آن، قانون عملیات بانکی بدون ربا اصالحات

مصـوب   قـانون اجـازه تأسـیس بانکهـاي غیردولتـی      و اصالحات بعـدي آن و  3/7/1358مصوب  اداره امور بانکها

تصویب نرسـیده اسـت،    هاي اجرائی این قانون به و دستورالعمل هانامه تا زمانی که آیین. شود می ، نسخ21/1/1379

معارض نباشد،  ،به تشخیص بانک مرکزي ،که با مفاد این قانونهاي سابق، مشروط بر این دستورالعملها و  نامه آیین

 .باشد می االجراءالزم
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 رئیسه محترم مجلس شوراي اسالمی هیأت

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ) 4(نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و ماده  احتراماً، در اجراي قانون آیین

 .شود تقدیم می بانکداري جمهوري اسالمی ایرانطرح در مورد  نظر معاونت قوانین 25/3/1389شور مصوب ک

 معاون قوانین
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 است رعایت شده. 

 با اعمال نظر کارشناسی. (است رعایت شده( 

 شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده. 

 دارد. 

 ندارد. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 ندارد. 
 شود اصول مغایر و دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می/ دارد، اصل. 

 ندارد . 

 شود دارد، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 دارد. 

 ندارد. 
 دارد. 

 ندارد. 

 دارد. 

 ندارد. 

 کل تدوین قوانین نظر اداره

 معاون محترم قوانین

شرح زیـر   کل به این ادارهنظر  25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده ) 4(و ) 2(احتراماً در اجراي بندهاي 

 :شود تقدیم می
 

 :سابقه تقدیم -1

 .قبالً تقدیم نشده است  - 130ماده 

-   قبالً در جلسه علنی شماره         مورخ            تقدیم و در تاریخ              در مجلس /   کمیسیون 

 :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
 

 با تغییر اساسی 
 

  پیش از انقضاء شش ماه 
 

 با انقضاء شش ماه 
 

 مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     

 

 : قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور) 4(ماده ) 2(در اجراي بند  -2
 

 نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین

 

 ):شکلی(مجلس  نامه داخلی از نظر آیین -3

 -127ماده  -الف

    )نفر 15(حداقل امضاء الزم  -اول
 

 موضوع و عنوان مشخص -دوم
 

         دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه -سوم
 

 موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان      -چهارم
 

 است و پیشنهاد آن به عنوان                       مواجه با ایراد             طرح تقدیمی داراي -138ماده  -ب

 

 :25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ) 4(ماده) 4(اجراي بنددر  -4

 از نظر قانون اساسی؛: اول

 طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت 

 

 انداز؛ هاي کلی نظام و سند چشم از نظر سیاست: دوم

    انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست 

 

 از نظر قانون برنامه؛: سوم

 نامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون بر 

 

 

 

 

 ؛)ماهوي(نامه داخلی مجلس  از نظر آیین: چهارم

  مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی( 

 بدون تغییر اساسی 

  نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از 

 باشد می. 

 باشد نمی. 

 موضو?        يك ?

 موضو? يك ?? بيش

 

 باشد نمي. 

 باشد مي. 

 ??حد? ما?? 

 ?مو?? متعد 
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 شده است . 

 شود نشده است، دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می. 

 شود نمی 

 شود می 

 ندارد . 

 دارد. 

 ندارد . 

 دارد. 

   
 رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف 

 

 تغییر برنامه مصوب                    و نیاز به          رأي نمایندگانموجب اصالح یا  -181ماده  -ب 

 

 .شود تعداد یک برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می 

 
 مدیرکل تدوین قوانین

 
___________________________________________________ 

 

 

 قانون اساسی مغایرت) 156(اصل) 5(با بندطرح تقدیمی از حیث پیشگیري از وقوع جرم  -5

 

 

 
از وقوع جرم قوه قضائیه پیشگیريمعاونت اجتماعی و   

  

٢ 

٣ 
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 کل تدوین قوانین ضمیمه نظر اداره

 

 :بیان مستندات و دالیل مغایرت

بـا  » درصورتی که خللی به انجام وظایف در هیـأت عـالی وارد نسـازد   «طرح پیشنهادي، عبارت شرطی  )7(ماده  »ج«بند  )2(در جزء  -١

 .قانون اساسی، مغایر است )141( یکصد و چهل و یکم اصل استثناي مذکور در اطالق

هاي کلـی نظـام    سیاست )9(طرح پیشنهادي با بند   )61(، موضوع ماده »قانون مجازات اسالمی 19ماده  6یا  5به حبس درجه «عبارت  -2

 . مقام معظم رهبري، مغایرت دارد 28/07/1381هاي کلی قضائی مصوب  سیاست )14(قانونگذاري و بند 

طرح پیشنهادي بـا   142ماده  3قانون مجازات اسالمی تبصره  19موضوع ماده  6یا  5هاي درجه  و یک یا چند مورد از مجازات«  عبارت -3

 . مقام معظم رهبري، مغایرت دارد 28/07/1381هاي کلی قضائی مصوب  سیاست 14م قانونگذاري و بند هاي کلی نظا سیاست 9بند 

هاي کلـی   سیاست 14هاي کلی نظام قانونگذاري و بند  سیاست 9طرح پیشنهادي با بند  166در ماده   6یا  5هاي درجه  عبارت مجازات -4

 .اردمقام معظم رهبري، مغایرت د 28/07/1381قضائی مصوب 

قـانون   53ژه جرائم به وسیله بانک مرکزي نزد هر یک از مؤسسات اعتباري با اصـل   طرح پیشنهادي ، افتتاح حساب وی )121(در ماده  -5

 . اساسی، مغایر است

ن در نوع جرم و میـزان مجـازات آ  . طرح پیشنهادي مبهم است )161(، مذکور در سطر اخیر ماده »شود طبق قانون مجازات می«عبارت  -6

 . هاي کلی نظام قانونگذاري به طور صریح ذکر شود سیاست )9(اجراي رعایت بند 

هـاي کلـی نظـام     سیاسـت  )9(د طرح پیشنهادي، مدت ممنوع المعامله و ممنوع الخروج در اجراي رعایت بن )167(ماده  )1(در تبصره  -7

 .قانونگذاري، مشخص شود

اي  هـاي توسـعه   طرح پیشنهادي درباره معافیت سود ساالنه بانک توسعه جمهوري اسالمی ایـران و بانـک   )180(ماده  )1(حکم تبصره  -8

 .قانون برنامه ششم توسعه، مغایر است )6(هاي دریافتی با بند الف ماده  بخشی و حق عضویت

طرح پیشنهادي  )203(ماده  )2(ه تبصرها از پرداخت هر گونه مالیات موضوع  هاي دریافتی صندوق ضمانت سپرده معافیت حق عضویت -9

 .قانون برنامه ششم توسعه، مغایر است )6(ماده  »الف«با حکم بند 

، قانونگذاري مجدد است و 01/02/1392قانون مجازات اسالمی مصوب  )28(طرح پیشنهادي با توجه به حکم صریح ماده  )211(ماده  -10

 .غایر استهاي کلی نظام قانونگذاري، م سیاست )9(با بند 
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